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 ריביס





 רעטוכ ןיא

 : א

 .ןגעוו עָאלב קיזַײא ףיוא גנַאגרַאֿפנוז

 ,טימעג ןיא ןברַאֿפלמערד עסיז

 ןגעקטנא עלעביטש ַא לָאט ןוֿפ טכַײל'ם

 .טישַאב גנַאגרַאֿפנוז ןוֿפ יינש ַא טימ

 ,ןביוש ףיוא ךיז ןעדיוה רעדלעוורעדנּווװ

 .זַײרק ַא ןיא ןעגנילק םנטילש-רעביוצ

 ,ןביוט ןעקרָאװ םעדיוב לציּפ ןֿפױא

 ,זַײא רעטנוא .םינּפ ןַײמ סיוא ןעקרַאװ

 ןלָאטשירק עקיצילב טימ טֿפַיירטשעגכרוד

 .רָאװ רעבלַאה ןיא שיטריא רעד טלּפַאצ

 ןלָאּפוק ענעגיוושעגסיוא רעטנוא

 .רָאי ןביז ןוֿפ דניק א -- טלעוו ַא טילב

 ב

 ןטײנשרַאֿפ ,ןלעקנוט-קיטכיל םעניא

 ,ריביס ןיא טייהדניק ןַײמ ןוֿפ רעטוכ

 ,ןטייווק --- ןעלּפַאןטָאש יד ןוֿפ ןעילב

 .רועיש א ןָא ןטייווק ענרעבליזקעווק

 עטַאמ ןשָאלעגּפָא ןעלקניוו יד ןיא

 ,דנעלבעג ריא הנֿבל ןַײרַא טזָאלב

 ,עטַאמ רעד זיא הנֿבל יד יו סַײװ

 .טנעה ענַײז ףיוא --- יינש םענוֿפ טייקלימש

 ןקנַאלב טימ טיורב עצרַאוװש סָאד טדַײנשעצ רע

 ,םיולב םינּפ'ס .רעסעמ ןקידמימחר

 ןעקנַאדעג ענעטינשעצ ַײנ טימ ןוא

 .טיורב סנטַאט םעד ץלַאז םעניא ךיא קנוט



 .ענישטול עקיכיור .עטמַאט .רעפעמ

 ּפָארַא טמענ ןטָאש ַא .דניק .טייהדניק

 ץעניד-ןיד-ןיד ןוא .טנַאװ ןוֿפ עלעדיפ'ס

 ,ּפָאק ןַײמ ףיוא ןלַאֿפ ןעגנאלקנעיינש

 - .ןעגנַאלק יד ןוא .עטַאמ רעד טליּפש סָאד .ליטש
 טסָארֿפ ןיא יו ,ןטֿפול ןיא טריוװַארגסױא

 ןעגנאהעצ ָאלב םעטָא ןוֿפ ךעלרעבליז

 .טזָאלגַאב קידהנֿבל יינש רעביא

 לבַײש ןטצלעּפעגנָא קיזַײא ןַא ךרוד

 .קיזומ רעד ןוֿפ שיילֿפ םוצ םלָאװ ַא טקעמש

 לבַײמ ַא קַאלשנבוט רעזדנוא ןיא .ליטש

 .קיּפ-קיּפ ,עלעייא ןַא ןוֿפ ךיז טקיּפ

 גָאט רַאֿפ

 היח א סָאװ ,סעּפַאל-םינמיס יד

 ,יינש םעניא ןזיור יו טיײזרַאֿפ טָאה

 ,עַײנ ,עטנאקאבמוא ןַא ,ןוז יד ןעוו

 --- יירשעג ןקיזיּפש ריא טגנַאלרעד טָאה

 ןטנוא .ןביוא ןוֿפ טדליגַאב םיוק ןענעז

 דלַאװ םענוֿפ ןעלצרָאװ יד .ךָאנ טרעטצניפ

 ,ןטנורג עֿפיט ןיא ןייצ יד טימ ןצירק

 טלַארּפ ,ןטילש ןיא טנַאּפשעג ,טנוה םענוֿפ

 טנגעגַאב ףמַאד רעד .ףמַאד רעקידעבעל

 טלעה סָאװ ךיורנעמיוק ַא קידנגַיײטש

 -- טנגעג רעד ןוֿפ םעטָא-שטנעמ א ןוא

 .טלעצעג 8 ןעגנעה טבַײלב טֿפול ןיא זיב
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 שינעטנעקרעד

 ֹא

 *! ? עטַאט ,ָא ,טלעוו יד ךיז טקידנע זו ,גָאז"

 .דײשַאב א ךיא ןָאמ שיֿפַאסָאליֿפ

 עטַאכ רענעי רעטניה" : רעֿפטנע ןֵא טמוק

 ."טיײגרַאֿפ ןוז יד ּווװ ,ץיּפשגרַאב ןֿפױא

 ,ןרעלק טינ -- ,ױזַא ביוא ?עקַאט תמא

 ףיול ךיא ןוא ! העיקש יד ןנָאינַא

 ,ןרערט ןוֿפ ץענרעבליז ַא ךרוד ,ןביוא

 .ףױרַא גרַאב ,טקידנע ךיז טלעוו יד ווו

 ,ןענָאמ ןגיוא יד טָאנ רעריביפ םַײב

 ,טסיזמוא שינעקנעב ןַײמ ןַײז טינ לָאז'ס

 ,ןענָאילימ-רָאי ,רימ-זיב ןרָאי עלַא

 ,טסירגַאב ַײז :ןעיינש יד ןוֿפ ןעלּפַאצ

 ב

 .עטַאט א עלעטניּפ א -- רימ רעטניח

 ,ּפָאלַאג ןיא ,ןגעקטנא ןוז רעד ,ץראה'ס

 !עטַאכ רעד וצ ןביוא ןֿפָאלרעד ,ןיוש

 .פָא טינ טזָאל ,טעינַאמ גנונַאּפש יד רָאנ

 ,רעטמַײש םוצ ךיז ןעֶוצ ןּפיל ענַײמ

 .ָאנד ןקידנעיָאװ םעד טנַײשַאב סָאװ

 ,רעטַײװ ךיז טלעוו יד טיצ סע !עקניטַאט

 .ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ --- ףוס ןייק ןוא

 .ענירג ןלַאֿפ ןרעטש .טינ טרעה עטַאט

 טיוה רעלעה ןוֿפ זַא ,טינ טעז עמַאט

 ,עניווַאל ַא -- לגניי ַא ןוֿפ ךיא רעוו

 ,טיובעג טָאה רעדנּוװ ןוא טכיל ןעמעוו
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 ןעגנילק ןטקנעברַאֿפ ןיא ןטילש ַא יו

 ןעָאלב ,םענעטנעמיד םעד יינש ןֿפױא

 ,ןעּפ 8 טימ יו טניוו ןטימ ךיא ביירש

 ןעָאנד עקידרעמילג יד ףיוא עשזדנָאלב

 ןעזעג טינ ךָאנ בָאה .טייהדניק ןַײז ןוֿפ

 ןעגניווצַאב ןָאק סָאװ ,טייקרעטיול ַאזַא

 .קנַאדעג ןוֿפ סנטָאש-טנלע עלַא

 ןעגנילק ןטקנעברַאֿפ ןיא ןטילש ַא יו

 גנַאל ןוא ןיד ןבעל ןַײמ ָאד טלקעלג

 ,לניּפש ןַײז ןיא סָאװ ,ּפעטסטנװָא ןכרוד

 ,ּפָארַא זָאנ רעד טימ טעילוטעגוצ

 לגילֿפ ייווצ ןוא ,הנֿבל יד טרעיול

 ,ּפָא ןגָאלש

 ץלעּפ רעקידרעַײֿפ

 ,ןלאטעמ עקידנעלב ,עקנַאלב -- רעדלעֿפ

 .ןדלעֿפ טימ ענעסַאגענּפָא -- רעמייב

 ,ןלַאֿפ וצ ּוװ טינ רעמ ןבָאה ןעיינש

 ,ץלעּפ ןקידרעַײֿפ א ןוז יד טגָארט'ם

 ןברַאש ןַײמ ףיוא לודנעּפ-טנעמיד ןַײז טימ

 ביוש א ףיוא יו טסָארֿפ רעלטסניק רעד טלָאמ

 ,ןברַאֿפ טימ לוֿפ סעדנעגעל-יינש ענַײז

 .ביוט ןוֿפ ילֿפעג טימ "רעטנוא ךיז טבַײײרש"

 .רעמ ןוז יד שטינ .רימ ןיא טײגרַאֿפ ןוז

 ןיילַא ץלעּפרעַײֿפ ריא טעז עמ זיולב

 -- רעמוטש א -- ךיא ןוא .גַײוװצ רעגנַאל ַא ףיוא

 .ןײגרַאֿפ ןַײז ֿברע םיא ליוװ ןָאטנַא
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 ךלַאװו רעריביס ַא ןיא

 ֹא

 ,ןרָאבעג ַײנ טקיביײא סָאװ ,ןוז עגנוי

 .דנַאנַאב רימ טימ יינש ןיא ךיז טלקַײק

 ןרַאֿפ רימָאל ,סנַײמ דניק" :עטַאמ רעד טנָאז

 טנַאּפשעג טרעוו'ס ןוא ."דלַאװ ןוֿפ ץלָאה ןעגנערב

 .ןטילש ַא ןיא קישָאל-רעבליז רעזדנוא

 גָאט רעד ײנשנעמַאלֿפ ןיא .קַאה יד טקנַאלב'ט

 .ןטינשעצ סרעסעמנוז עטֿפַײלשענ ןוֿפ

 גָאי 8 ןוא ! םעטָא רעד --- ביוטשנעקנוֿפ

 ןרעב עקידנּפָאלש ןוֿפ פעמס רעניא

 .וצ טגנילק יינש רעד .בעוועגנוז ןכרוד

 ןרעטש עטישענּפָא ןטכענ עלא

 .ור ןיא ,ענערָארֿפרַאֿפ טציא ןגיל

 ב

 ןגַײװצ ףיוא טייקיצילב עשירֿפ א .דלַאװ

 .לַײחעג ןשיֿפלָאװ םעד סיוא טמעטָא

 -- ןגַײװש םענוֿפ ַאכע רעטילגעגנָא

 .לַײֿפ עסייה א ןַײרַא רימ ןיא טסיש

 ,לקעלג ןרָארֿפרַאֿפ א זיא יינש רעדעי

 ,גנולק ַא טימ טרעֿפטנע'ס ןוא ריר ַא ביג

 .לקערבעצ ַא טנזיוט ףיוא --- גנולק רעד ןוא

 גנוצ יד רימ לסקיֿפ א טזַײװ םעצולּפ

 .ןעקנוזרַאֿפ ןיוש ןוא טלעצעגיינש םענוֿפ

 קַאב ןַײמ ןוא -- ?! ארומ טינ בָאה ,לסקיֿפ" ---

 ,ןעקנוֿפ עקידנעגנעה ַײב ךיז טמעראוװ

 .קַאה סנטַאטמ ןיא טײגרַאֿפ ןוז יד זיכ
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 ג

 -- רעטוכ ןליטש םוצ םייהַא רימ ןעֶוצ

 ,דלַאװ ןיא ךָאנ המשנ ןַײמ טעשזדנָאלב

 ,רעטורַאב א ,רעטוג ַא דלַאװ רעד ןוא

 ,טלַארטשַאב ןוא םעזוב ןיא יז טמערַאװ

 ,ןעניירק ךימ גנאזעג טימ ןרעטש ןעמענ

 !טניוו ןיא ענעזָאלבעגֿפױא ןרעטמש

 ...ןענייוו ךיז טליוו ןרעטש דוֿבּכל ןוא

 ,טדניװשרַאֿפ דלַאוװ ןוֿפ םיוב רעטצעל רעד זיב

 ,ןטינש יד יינש ןיא ןייטש ןבַײלב סע ןוא

 .לוק סנטַאט םעד ףיוא ךימ טקעוו טלָאמעד

 ןטילש ןיא זיא הנֿבל יד : ךיא עז

 .לָאט ןיא םייח ןַײמ וצ ןרָאֿפעגטימ

 ןטַאט םוצ

 ןורָא ןַײד טימ ןטילש ןכָאנ ,עטַאט

 ידּכ ,ריד ךיא ןיב ןֿפַאלענכָאנ

 ןורּכז ןַײד ץעגרע ןגָאױצנָא

 ,יינש יו סַײװ םעזוב ןיא ביוט ַא טימ

 םעַײנ א ריד רעטוכ ַא טָאה סע ןעוו

 ,םָאל רעקיּפַאלקצרַאה ַא טקאהעגפיוא

 ,םוהּת ַא דלַאב ךיד טָאה ןעגנולשרַאֿפ ןוא

 -- םויה-דע זַײא רעטנוא טסלקניֿפ וד ּוװ

 ! טלָאװעג ןלַאֿפנַײרַא טרָאד ךיא בָאה

 ,ןגױלֿפרַאֿפ דָארג טלָאמעד זיא ביוט ןַײמ רָאנ

 ,דלָאג ןסַײװ טימ טניײרקַאב ןוזטנווָא

 ...ןגיוצעג ךימ ןבעל םוצ ףױרַא ןוא
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 שיטריא

 ? ןעגנילק ןימ ַאזַא טלַאוװק ןענַאװ ןוֿפ !ליטש

 ! גערב ןוֿפ שיטריא רעד ןֿפױלטנַא ליוו'ס

 ןעגניר עקידעילַאװכ ,עטלאק ןיא טכוז

 .געט ןוֿפ רעמינּפ עטצײלֿפעגּפָא

 ןרעמש יד וצ ןגיוא יד רע טנפע

 גנאל יוו" :דָאר ןטגעזעגסיוא ןַא ןוֿפ

 ,ןרעה טינ טעבעג ןַײמ גנילירפ רעד טעוו

 "? גנאזעג ןַײמ ןדַײנש טינ זַײא םעד טעוו

 : םיא דוס ַא ןַײרַא דרָאב ןיא טכַאנ םעמושז

 ךַײלג ןוא ?! ןוז ַא טדימשענסיוא ןיוש טרעוו'ס" ---

 םעדָאֿפ ןוֿפ לדנרעטש ַא ּפָארַא טלַאֿפ

 ,ךַײט ןקידרעטניוו םעד שוק ַא -- ןוא

 שטנעמיינש

 ֹא

 רעמיה ,טייהדניק ַא ךָאנ לָאמקנעד ,שטנעמיינש

 טסיזמוא טינ !רצוא ןטלַאק ַא ןוֿפ

 .רעמיבעג ןַײמ טסיב וד : ךיא ביילג ןביילג

 ! טסירגַאב לָאמ טנזיוט ,שטנעמיינש ,רימ ַײז

 ,ןטניוו ןוֿפ ןוא רעדניק ןוֿפ טָאג רעד טסיב

 .טינקעג טייטש םולח ןַײמ ריד ןבעל

 ןטניזעג ענעצנַאנ ןיא ףלעוו ןעמוק'ס

 ! טיהאב ,טיה ,שמנעמיינש : ןֿפור ייז ןוא

 ןצלָאמשעצ טינ ,שטנעמיינש ןטסיב קיביײא

 ,לָאטשירק ןוֿפ רעצנַאּפ-לקניֿפ ןַײד טרעוו

 ןצלָאטש ענַײד ףיוא טסצנַאט וד ןייש יוװ ,ָא

 !לָאט ןיא ךעלעשטנעמנרעטש יד רַאֿפ
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 ב

 לּפעט ַא טימ ,רעּפמולעגמוא ,שטנעמיינש

 זַײװַאב !ןיורק א טָאטשנַא ּפָאק ןֿפױא

 ,לּפענ םענוֿפ לכיימש ןַײד לָאמ ַא ךָאנ

 .זַײא ןַײד טימ טנלע ןַײמ ןָא םערַאװ

 -- ןעגנַאגרעד ריד וצ זיא טֿפַאשקנעב ןַײמ ביוא

 ,ייג םינמיס-טירט עבלעז יד ןיא

 ןעגנאלק ןוֿפ עלעביטש א ןיא וטסעוו

 .יינש וצ ןָאט הליֿפת ןעניפעג ךימ

 ,לביארַאֿפ ןייק טינ בָאװ -- ןענוֿפעג טינ

 .טדַײמעג ךיז ןבָאה רימ זַא ,קיטנעק

 לביטש ןוֿפ טייקנזעוועג ןַײמ ןשרי

 .טַײצ ןַײמ ןעמעטָא קידנערַאֿפ ןוא

 גנילירֿפ רעריביס

 ֹצ

 לגילֿפ ץטרילָאקליֿפ ןשטַאּפ ןעמענ'ס

 .טניוו ןיא שינרעדליװ:עגַײט רעביא

 לניּפש רעטזָאלעצ יו טלזיר ןוא טלַאוװק'ס

 ,טנירג ןדנַאר יד ַײב ןוא לַײמ ךָאנ לַײמ

 ,םנגעזעג 8 ןעגניז ןעיינש עסַאנ

 .גנַאלק ןוא ברַאֿפ טימ לוֿפ ןעלגיּפש ,ןעלגילֿפ

 | סנגער ןוֿפ םורבנבייל ןגנוי ןטימ
 גנַאלרַאֿפ רעשרעדניק רעד ףיוא טרעקַאלֿפ
 ,ןעמָארטש עדליוו עלַא ןגָאױצנָא
 גָארט ןקידלגױֿפ ַא ךיז ןבעג

 -- ןעמוהּת ,ןזדלעֿפ ,רעדלעוו ,ןשטנעמ רעביא
 ! גָאט ןקידֿבוט-םוי ,םעַײנ םעד וצ
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 ב

 ןענירג עלעה יד ןוֿפ רעמיש ןטימ

 .ןייטשעג דליוו ןָא שיטריא רעד ךיז טֿפַײלש

 ,ןעניֿפעג קירק ענַײז סעילַאװכ יד ליוו

 ...ןייג ןיא ןיוש ןטלַאה סעַירק עלַײוװ

 רעטצניפ-קיקערש ןקוק וצ טָאטשנַא ןוא

 -- דָאר ןטנעזעגנסיוא םענייא ןַײז ךרוד

 רעטסדנימ רעד טימ ץעילַאװכ טימ טציא רע טקוק

 דָאהַאראק א טלעוו יד טייג סע יו

 הזעה טימ יא סָאװ ,ןוז רעד םורַא דנור

 דניצַא טקעל יז יא ,ןדרעווש יז טֿפרַאװ

 ,עזָאירעב ןופ טכילזַײא עקידנעלקניֿפ'ם

 .דניק ַא לרעקוצ ןַײז טקעל סע יו

 ןזיגריק

 ,ןזינריק ,שינעטַײװ ןיא ךַײא םולש

 ,טדליגַאב ןרעטַײײש ןוֿפ ,שיטריא םַיב

 ןזיּפש עקידנצנאט ןשיוועצ וו

 טליּפשרַאֿפ ןוא ןוגינ ַא ריא טלקיוו

 .למערד ןיא טלַאֿפ ריא זיב ,טעמוא רעַײא
 .ןייוועג ןַײז ןֿפנַארב יוװ טּפוז רעדעי

 למעק םענוֿפ רעקיוה רעטלַא רעד ןוא

 ןײטשרַאֿפ ןָאק ,ןשטיינק יד םימ טלכיימש

 .רעביֿפ ןלעג רעַײא ןוֿפ קיזומ יד

 ,רעטמַאל ַא יוװ טקנַאצ ןבעל ןַײמ ןעוו

 ,רעבירַא ךַײא וצ גנַאזעג ןַײמ ךיא גייב

 .רעה -- ןוא ןרעיוא ןביז ןֿפע
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 ירוגנאשט לרֿבח ןַײמ
. 

 ,ירוגנַאשט לרֿבח ןַײמ ,ךָאנ וטסבעל

 ?טלַאטשעג עקויינש ַא טסיב רעדָא

 הרוצ ןַײד רימ טלמעלֿפ סנקלָאװ יד ןוֿפ

 ,דלַאװ ןיא טגרָאבעגפיױא ןעלּפַא יד טימ

 ןעניֿפעג ןוא רעדיוו ןליּפש ךיז םוק

 ,טַאהעג טינ לָאמ ןייק ןבָאה רימ סָאװ

 ןעניגַאב ןוֿפ םעטָא ןטשרע ןטימ

 ,םַאלב ןוא זָארג רעדעי ןשוק רימָאל

 לגָאל ןוֿפ ךלימעשטַאילק ןעקָאילשז רימָאל

 .געיעג 8 ןכַאמ םעווָאס ףיוא ןוא

 לגָאװ ןגנַאל ןכָאנ ,רעדורב ,רימָאל

 .געוו ץזַאּפ טלָאמעד יוװ ןֿפָאלשנַײא

 ב

 ,ןביוט ןַײד ףיוא רעדיוו ןטַײר וצ םוק

 דניוושעג ןוא ,למעק ןקידרעקיוה

 --- ,ןביוא ךימ יצ ַא דמעה לציּפ ןרַאֿפ

 ,טניוו ןיא ךיז ןזָאלעגקעװַא ןוא

 ןעלקניוו עלימש ןיא ןענעגעגַאב וצ

 ,טכַאנ ֿברע סנטָאש ןוֿפ טרובעג םעד

 ,ןעלקניֿפ ןוא ןרעביוצ ןזָארג עלַא

 .טכַארּפ יד טינ ךיז ןיילַא טנעקרעד סע

 - ,ןטַײוװו יד ןיא ןעלקנוט סנבעל ןקעלֿפ

 - ,םילג ,רעקידנקלַאװ א ,שיטריא רעד
 ןטַײר עדייב רימ ןוא .למעק רעד טיולב'ס

 ,טינַארג ןוֿפ ןזדלעֿפ עקנַאלב יד ֹוצ
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 ג

 -- ןדניװשרַאֿפ עקיצָאמש יד גרעב יד ןעוו

 .דלַאװ רעטעלָאיֿפ ַא םּוווׁש א טינ

 ןדניברַאֿפ טנַאהטנװַא עגנַאל א טמענ'ס

 .טלַאהַאב ךיז רעדנוזאב סָאװ גנידצלַא

 ,למץעלֿפ עטצעל סָאד טצנַאט עלדָאי א ףיוא

 ,טרַאװ עטצעל סָאד טצנַאט ןּפיל יד ףיוא

 .למעק רעד טינק םולח-ןזָארג א ןיא

 ,טרָאלק טייקליטש יד זיולב ןוא .רעלעקנוט

 .ענָארב א ךרודַא טדַײנש ןקלַָאװ ןטכַײֿפ

 .ןָא טמוק טכַאנ .תודוס ענַײז טנֿפע

 חנֿבל יד עדייב ןסע רימ ןוא

 .ןָאװַאק םענעטינשעגֿפױא ןַא יו

 רעטַײש םַײב

 ֹא

 ,רעמַײש ַא דלַאװ ןיא דנַאנוֿפ טכַאנ יד טזָאלב

 .קערש ןוֿפ ָארג רעמייב עגנוי ןרעוו

 ,רעטַײרק ,ןגַײװצ עקידנקַאנק ןשיוצ

 .קעה ןצילב סע ּווװ ,סנטָאש ןלַאֿפ

 -- רענעמ ,ןעױרֿפ ,רעדניק -- ןזיגריק ןוא

 ,דנַאר ןֿפרַאש רעייז ןיא ךיז ןעלגיּפש

 .רענעה ןוֿפ יירק ןטימ ןגַײוװצ ןקַאנק'ס

 דנַאב ןטצַאלּפעג ןוֿפ לרעּפ יוװ ןוא

 ,ןעקנוֿפ עקידנגייטש ףיוא יומ ַא טלַאֿפ

 .טנעה עקידנטעב ףיוא יוט ַא טלַאֿפ

 -- ןעקנוזרַאֿפ טכַאנ רעד ןיא לנױֿפ ַא ןוא

 .טנערב לדיֿפ ןַײז ןוא ,ןעִילֿפ וצ טמוק
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 ב

 הרוֿבג טימ לוֿפ רעטַאלֿפ ַא טגנַאלרעד טציא
 .טלַאמשעג ץענעזדנַארב ַא םַאלֿפ ןבעל

 -- ערודנַאב רענרעבליז טימ ץנַאט ןיא ןוא

 .דלַאװ ןטימ ןעמַאזוצ יירדעג א

 .ןוגינ רעסייה ַא .קיוּפ ַא .יירדעג ַא

 -- טרעצנָאק ןוֿפ םעטיר-ןעקנוֿפ ןיא זיב

 ,ןגיוועצ ךיז קיקָאלג טנגעג יד טמענ

 .דרעב יד ןיא ןרעטש עטצץל ןלַאֿפ

 ןזיגריק ןצנַאמוצ רוּכיש ןעמענ

 .שימ ןקידרעקַאלֿפ םַײב טייק א ןיא

 ,ןזיּפש עקידנֿפױל ,םעילַאװכ טימ ןוא

 ,שיטריא רעד ןטנָאזירָאה טלציק

 ןרעטשדןוֿפצ

 ,םענייא ןיא רימ טימ טסנַאּפש ,ןרעטש-ןופצ

 .טיוה ןוֿפ דיילק ַא ןיא שטנעמיינש ןַײד ןיב'כ

 ,םינכש יד ךיז ןֿפױלעצ טלעק ןַײמ רַאֿפ

 .םױלּפ ןבעל ןבוילב סעזָאירעב זיולב

 ,רעַײרטעג טיוט ןזיב ,ןרעטש-ןוֿפצ

 ! טסנַאמרעד ןוא וטסקעוו טייקדלימ לֿפיװ

 ,רעַײֿפ 8 רימ ףיוא טיינש רעמוז עלַא

 ,טסנָאלג ןוא רימ וטסנילג רעטניוו עלַא

 ,גנונַאמרעד ענעגנַאגרַאֿפ-טינ יד לָאז

 .טדנעוועג ןַײז לכיימש ןעָאלב ןַײד וצ

 ,גנונָאמ יד לָאז ,ןעגנַאלק יד טָא ןלָאז

 ,טנעמונָאמ א רימ רעביא ןבַײײלב
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 ןעניגַאב רעדנַאלב





 תֹומַא דלד יד ןוֿפ רעטַײװ

 ,תומַא דלד יד ןוֿפ רעטַײװ
 ,טירט ענַײמ ןוֿפ רוּפש רעד טנערב סע ּווװ

 סעמַארָאנַאּפ רעדנַאנוֿפ ךיז ןטיײרּפש
 .טינַארג ןוֿפ

 .ןעמוהּת עֿפיט .ןזדלעֿפ עקידרעַײֿפ

 : טסילֿפ ןוגינ ַא דלָאג ןצלַאמשעצ ןוֿפ

 ןעמָאנ רעטנַאקַאבמוא ןַײד לָאז ,רעביל ---

 ..טסירנַאב ןַײז

 רעמעלק ךיא .ףױרַא ןרעמעלק ךיא םענ

 ךיירג ךיא זיב ןגיטשנזדלעֿפ רעביא
 רעטעג עקידתישארב עַאלב יד וצ

 .ךייח רעד ןיא

 ןצלעמש ךיז ריראב ןַײמ ןוֿפ זַאטסקע ןיא

 -- טעלָאיֿפ ןוא ָאלב --- ןרילָאק יד
 ןזדלעֿפ יד ןוֿפ םענייא ףיוא סיוא ץירק'כ ןוא

 .טערטרַאּפ ןַײמ

 רעטנומ ןוא קידנענַאּפש יו עז ךיא זַא

 ,קילב ןַײמ טינַארג ןוֿפ טקיטלעווַאב ךימ

 רעטנורַא דרע'רד ףיוא זדלעֿפ ןוֿפ ךיא רעדינ

 ,קילנ טימ לוֿפ

 .ןליה ךיז גרעב יד םַאלֿפ ןסַײוװ ַא ןיא

 ,טירט ענַײמ -- םָאכע עכעלרעבליז

 ןליוו ןַײמ טנַײײה ןזָאלבעגנַײרַא בָאה'כ

 ...טינַארג ןיא
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 ןרוטקָאנ

 -- סױרַא ץרַאה ןשידרע םענוֿפ ,לַאװק ַא

 ,טייקיטכיל וצ ןבעל ןַײמ ךיז טסַײר

 ךיא ןַײמ ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןיא

 בייל א ןוֿפ יירשעגייוו רעד טלירב

 .ןטקידנּוװרַאֿפ ַא

 טולב םענעגייא טימ ךיא בַײרשרַאֿפ

 ,טכַאנ רעד ןוֿפ לוָאט ןֿפױא

 ייה עדריקס א ןיא רעטנלע ןַא גיל ךיא זַא
 ּפָאק ןַײמ רעביא : עז ךיא ןוא

 ףרַאה ַא יו ףיוא טייג

 הנֿבל עבלַאה יד

 ריא ףיוא טליּפש רעצעמע ןוא

 .רעגניֿפ עטקיטולברַאֿפ עטלַאק טימ
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 גנוֿפַאשַאב

 ןברַאֿפ ענַײז גָאט רעד זו ,טרָאד ,ָא
 ,גרעב ןוא ןלָאט רעביא ןָא טדניצ
 לברַא עטרעשַאקרַאֿפ טימ ייטש ךיא

 .קרעוו קידוועגניז ןַײמ רימ ףַאש ןוא

 ,ןלַאנגיס ,ןעגנַאלק ,ךעלעכלַארטש ןוֿפ

 ,ןעזעג קינוז ,ןעגנועז ןוֿפ

 ןלַאֿפַאב גנולצולּפ ןָא ךימ טבייה סע

 .ןעשעג ןלעה ןוֿפ רעדנווו רעד

 ,ןענַאמוט ןיא ץלַא זיא ביײהנָא ןיא

 ,ָאטינ טשינרָאנ זיא ביײהנָא ןיא

 -- ןענַאװ ןוֿפ טינ סייוו ךיא ןוא --- טָא רָאנ

 ;ָאלב ןיא למיח רעד ךיז טלַארטשעצ |

 ,ןבעוועג עטקעלּפטנַא יד ךרוד ןוא

 ,ףַאשַאב רעד סיוא ךיז טמערוֿפ'ס וו

 ןבעל סָאד טענַײרַא טרעטַאלֿפ סע

 .ווַארב ןוא קיטכיל ,שירעגנויליווו

 לגילֿפ ץענַײז ךָאֿפ ַא ןעוט םע

 ,רעש ענעדליג ַא יו ױזַא
 לגיר ןוא רעיילש רעדעי ךיוא זיב

 .רעמ טינ ןיוש טמױצרַאֿפ ןוא ּפָא טלַאֿפ

 טייקניילא עטקנעברַאֿפ ןַײמ ךיוא זיב
 ימ רעקידיירֿפ רעד ןיא ףיוא טכַאװ
 טייקנייש רעד ןיא ןַײא ךיז לצרָאוװ'כ ןוא

 .ילבעג ןיא םיוב ַא יו ױזַא
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 עמעלגאב-קִיוט ךעלעֿפַײֿפ יו
 .ןַיײש ןיא סעגר ךיז ןעגנעהעצ

 עמעקַאר 8 -- גנורּפש א טוט ץרַאה סָאד
 .ןַײרַא ןבעל םענעֿפָא ןיא

 ,ןטנָאזירָאה סטכַאנ רעד ךרוד ,טַײוװ ןוא

 .טלעה סעּפע ,טסקַאו סע :ךיא עזרעד

 ןָאטנָא ךיז ןעמענ טױרנגרָאמ ןיא

 .טלעוו א .הנידמ ַא .דלַאװ ַא

 ןֿפַאג סע .טייקליטש ענעטנַאילירב

 :טדנעוועג טיײקטַײװ ןיא ןגיוא יד

 -- ,ןֿפַאשַאב טציא ןיילַא סע ךיא בָאה

 ?טנעה ענעגייא יד טימ ,ןיילַא
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 ךָאד ךיא ןיב טָא

 ,סיירג רעצנַאנ ןַײמ ןיא רעטילבעגֿפױא ןֿא ,ךָאד ךיא ןיב טָא

 .ןעניב עקידרעיַיפ טימ יוװ ןעגנאזעג טימ ןכַאטשרַאֿפ

 ןעניגַאב ןקיטכיל ןוֿפ רימ וצ ףור ןַײד טרעהרעד בָאה ךיא

 ,םייווש ןוא ביוטש ןוא טכַאנ ךרוד טזָאלענקעװא ריז וצ ךיז ןוא

 ,ןסירעגקעווַא רימ ןוֿפ ךיז רעֿפרעד ןוא טעטש ןבָאה סע

 ,םייה עָארג ,עטלַא ןַײמ ןָאטעג דנוצ ַא ןיד טָאה ץילב ַא

 .ןרוּפש עטיור יד טשיוװרַאֿפ טָאה ןגער ַא

 ,ןיימש ןעמָאנ ןַײד רַאֿפ ןבילבעג ןיב'כ ןוא

 .ןסיוועג ןוֿפ לניּפש ןעָאלב ןרַאֿפ יו

 ענעדנושעגּפָא ןגייווצ יו ענַײמ טנעה יד

 ,רימ רעלעה ןַײד ןיא קיטסַאה ןּפַאלק

 ,עטרעדנוװרַאֿפ-קידלּפַאצ ,עניימ ןגיוא יד

 .ריד וצ ייווצ ןעלגעז יו ךיז ןעיצ

 .ןֿפָא זיא ריט יד :לָאמ א טימ רָאנ

 .ָאטינ טסיב

 ,ןֿפָאלטנַא ץלַא זיא'ס

 .ָאטינ טסיב

 .דיל ַא טבַײלב סע

 .ןייוועג רעשירַאנ ַא

 .ןײמשרַאֿפ-טינ ַא
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 ןעניגַאב רעדנָאלב

 ןרעטש-ןגרָאמ רעד לָאט ןרעביא טגנעה סע
 ,טכַאװ -- ןוא עלעקעלג ןדליג א יו

 ןגַײװצ עקידרעגניֿפ עסַײװ רעביא
 טנערב עקידנעייג סעקזָאירעב ןוֿפ

 .טכַאנ יד ןרעַײֿפ עקידנענייוו ןיא

 !ןטלעוו ןוֿפ טרובעג םעד ןיא ןַײא ךיז קוק

 .ןלעה ןעלמיה .ןכַאל ןעלצרָאװ .ןעלּפַאלּפ ןזָארג

 .ןלעשטנָאלָאװ עמוטש ןענעז רעמייב

 רעדנוזַאב ןטייקליטש טנזיוט יד .ןוא

 ךַארּפש רעדנָאלב רעד ףיוא ןדייר

 .ןעגנַאז ןוֿפ

 ,טקעדרַאֿפ דרע טימ ךָאנ ןענעז ןעגנַאז יד

 טקעמש סע רָאנ

 .ֿבוט-םוי ןדנָאלב טימ ייז ןוֿפ

 ןשמַאּפ סע .ךיז ןשוק ןעיוט יד .ליטש

 .ןענייוו רעמעלב .לגילֿפ עקידרעבליז

 עידָאלעמ עשלגױֿפ ַא טגניז ךעטסַאּפ ַא

 לָאט ןכרוד

 .ןענח ןביז עלַא טָאה דיל ןַײז ןוא

 רענעלעג-עקלכעטש ןוֿפ ףיוא ךיז בייה ךיא

 .ןגעטש עקידרעמעד ףיוא רעסעװרָאב ַא קעװַא זַײרּפש ןוא

 -- רימ ןגעוװ ןטכַארט ןזָארג

 .ןגעקטנַא ייז רעטַאלֿפ ךיא

 .רעכעה ץלא ךיז ןדיירעצ ןטייקליטש

 זדלַאה ןַײמ ףיוא ךיז טננעה לטניוו ַא
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 ...ןביור טֿפַאשקנעב ןַײמ ליוו ןוא

 .ןָא טמוק רערעדנאו ַא טירטנגרָאמ טימ

 טיורב לקיטש ןטצעל ןַײמ ּפָא םיא ביג ךיא

 ,ןביולג -- ךיא םענ עברָאט-רעדנאװ ןַײז ןוֿפ ןוא

 ,טכליהעגֿפױא טרעוו לָאט רעד

 .גנַאלק רעליוה זיא'ס

 .טכַאו ןרעטש-ןגרָאמ רעד

 .ןעניר ןברַאֿפ יד

 עקלשזַאס ןיא ּפָארַא שאו ךיא

 טכאנ עָאלב יד ךיז ןוֿפ

 ֿבוט-םוי םעד וצ ךיז טיירנ ןוא

 .ןעניגַאב ןוֿפ
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 רעדלעֿפ עשימייה

 ,טנגוי ןוֿפ קינָאה טימ רעדלעֿפ עשימייה ןעמעטָא'ס

 .ןתעל-תעמ עיורֿפ ןיא ןענַאמרעד סעזָאירעב עפַײוװ

 ,טנגונַאב לרוג ןַײמ זיא'ס !דרע ןוֿפ תוטשּפ עקיטכיל

 .ןסעגרַאֿפ ךיד לעװ ךיא ! רעיורט רענעלָאטש ,רעקיכליה

 ,העיקש ענערױלרַאֿפ יצ ,ךיא ןיב גנַאנֿפױא יצ טינ סייוו'כ
 .ןעהעש ענעגייא עריא טלָאמ סָאװ ,לימטניוו ַא -- רשֿפא
 ,עיליוו רעַאלב ןיא ןגיוא ענַײמ גָאװצ ךיא ןעוו ,טציא
 .ןעָאלב טייקיטכיל ןַײד טימ ַײנ סָאד ףיוא ןָא יז ןבייה
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 טניוו םענוֿפ עברָאט ןיא

 ןיימש ַא ףיוא קינוװָארדנַאװ רעסעװרָאכ א
 דלָאגטנװַא ןיא
 ,טלעוו ןוֿפ ביוטש םעד ּפָארַא ךיז ןוֿפ טֿפרַאוװ

 םױרַא דלַאװ ןוֿפ

 לגױֿפ ַא ילֿפ ַא טגנַאלרעד
 .ןוז לקיטש עטצעל סָאד ּפַאכ ַא טוט ןוא

 .ןַארַאֿפ ךיוא זיא ךַײמ עזַאּפ עברעוו א

 .געוו א

 ,דלעֿפ א

 .עקנָאל עקידלּפַאצ א

 טירט עמייהעג

 ,םנקלָאװ עקירעגנוח ןוֿפ

 ? רעדנווו ןֿפַאש סָאװ ,טנעה יד ןענעז ּנוו

 .ןארַאֿפ ךיוא זיא לדיֿפ עקידעבעל ַא

 ,העש רעד טָא ןיא ןָאט וצ טבַײלב עשז סָאװ זיא
 ? ןברַאֿפ טנזיוט ןיא ענַײמ טלעוו ,ָא

 ןדַײס
 טניוו םענוֿפ עברָאט ןיא ןבַײלקֿפױנוצ

 טייקנייש עטיור יד

 .םױרבטנװָא ףיוא םייהַא יז ןעגנערב ןוא

 .ןַארַאֿפ ךיוא זיא גרַאב א יו טנלע ןַא
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 לגיױֿפ-רעַײֿפ ַא

 | ,רעדיוו

 ,ָאנד ןֿפיט-קימי ַא ןוֿפ טנעמיד ַא יו

 רימ ןיא ףיוא טצילב

 -- םייהדניק עקידלקניֿפ ןַײמ

 ,יד טָא

 ריביס ןוֿפ ןטסרָאיװ ףיוא בָאה'כ סָאװ

 ,(ָאטינ גנַאל ןיוש --- םייה ןַיימ)

 .טקיטניוועצ ןוא ןסירעצ

 .יינש רעקנַאלב

 .שיטריא םַײב רעטוכ ַא

 .רעדלעֿפ ןוֿפ דנעלבעג

 - יירדעג ןיא ןוא

 יינש ןוֿפ

 ןעמיה-עגַײט ןוא

 ,ךיא ילב

 ףיוא ךיא ייג

 .למיה ןעָאלב םוצ

 ףלעוו ןוֿפ ךעלרעַײֿפ יו

 ,קנַאצ ןטַײװ ןיא

 ןרוּפש יד ךיז ןעיצ סע יו ךיא עז

 .גנאזעג ןשיריביס-לעה ןַײמ ןוֿפ

 -- :רימ רעביא רָאנ

 ,טירט טימ טלעוו ַא

 ; ןּפָאלַאג ןוא ןסקיב טימ

 גנולסײרטֿפױא רעקידלרוג טימ

 ,טימעג ןשרעדניק ןוֿפ
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 ,ןעגנועז טימ

 .סנּפָאקוצ ןרעטַאלֿפ סָאוו

 ,רעבליז ןיא ןָאטעגנָא ,עדנעגעל א

 ,רעיוא ןיא גנורעפטנערַאֿפ ןַײרַא טגנילק

 .לעה-קינוז טרעוו'ס

 .רעיוט ַא ךיז טנֿפע סע

 ןגעטש עטַײוװ ןוֿפ טמוק לנױֿפ-רעַײֿפ ַא

 יינש ןטרילָאק-ליֿפ טימ ּפָא ךימ טיש ןוא

 ...ןגעוו טעניימ רַאֿפ

 ? ךיא ןיב וו רָאנ

 ?ןגָארטרַאֿפ ָאד ךימ טָאה רעוו

 ,םייהח ןַײמ טינ עטיל זיא'ס

 לעווש ריא ףיוא שטָאכ

 ; ןגָאלּפ עיור ןיא טנוה ַא יו ךיא גיל

 ,טלעוו יד טצייר ךימ

 לָאמ ןטשרע םוצ בָאה'כ ווו

 ,ןגָאט ןכעלרעדנווו א ןיא טרעביֿפעג

 ,לעה-קינוז טרעוו'ס

 .ייווצ ןוא ,טײגרַאֿפ העש א

 םייח טרעוו טולב ןַײמ

 .יינש ןקידנעגניז ןוֿפ

 ףלעוו ןוֿפ ךעלרעַײֿפ יו

 ,קנַאצ ןטַײװ ןיא

 ןרוּפש יד ךיז ןעוצ סע יו ךיא עז

 .גנאזעג ןשיריביס-לעה ןַײמ ןוֿפ
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 טנַאה יד ןוא לגױֿפ רעד

 ןעגנאהעג ןענעז ןטֿפול רעד ןיא ןעוו ,טכַאנרַאֿפ ןקידרעמוז ןליטש 8 ןיא

 ריא טמעטָאענסױרא טָאה דרע יד ןוא ךעלעדיֿפ עקיברַאֿפליֿפ עניילק

 גערב ןלעקנוט 8 ַײב ןגעלעג קימַאזנייא ךיא ןיב ,טֿפַאשקנעב-טנװַָא עָאלב

 -ץנּפָא ןַײמ ןגעו טכַארטעג ןוא עניבַאר רעקיױט ַא רעטנוא ךַײט 8 ןוֿפ

 ,טייהדניק רענעגױלֿפ

 טשוקעגכרודַא ןוא ךַאלֿפרעסַאװ ןרעביא טשטילנעג ךיז טָאה לֿפיש ַא

 | ,טייקליטש ענעדַײז יד

 -פױרַא ,גנַאגרַאֿפנוז לקיטש טרילָאק ַא יװ ,לנױֿפ ַא טָאה לָאמ ַא טימ

 טָאה סָאװ ,רעטיצ ןקידרעביֿפ ַא טימ ןוא ,לסקַא ןַײמ ףיוא טרעּפיהעג

 ךַארּפשנלערט ףיוא ליטש רעד ןיא רימ ,דײרֿפ ןוֿפ ָאכע םעד טכַארבעגקירוצ

 הסיֿפּת רָאי ַײרד ךָאנ ךעלדנע זַא ,דוס םענווָאדלַאװג םעד טמיורעגנַײא

 ךָאנ ןוא לגַײטש ןוֿפ ךעלעקטַארק ענעטלָאשרַאֿפ יד ןסיבעגרעביא רע טָאה

 רעד ןיא ןָאמעג רעטַאלֿפעצ ַא ךיז טייקנדנובעג ןוא ןַײּפ ןוֿפ ןבעל ַא

 .טלעוו רענעדליג

 םענייש םענוֿפ גנולייצרעד יד טרעהעגסיוא ךיא בָאה ,רעטרעדנּוװרַאֿפ א

 : ןֿפורעגסױא החמיׂש טימ ןוא לגױֿפ

 !לגױֿפ רעַײרֿפ ןַײמ וד ,ןַײז רימ וטסלָאז טשטנעבעג ,ױזַא טונ ---

 עקיברַאֿפליֿפ ענַײז ןעזרעד ןוא טקוקעגנַײא ךיז בָאה ךיא זַא רָאנ

 רענעביוהרעד טימ רימ וצ טלקניֿפעג ןבָאה סָאװ ,ןרעדעֿפ עקידרעַײֿפ

 -ָאלב רעקיטנװַא רעד ןיא ענַײז ןגיוא ענעטנאילירב יד ןוא ,טייקנייש

 ןַײמ םױרַא זָארג ןוֿפ ןָאטעג יצ ַא טכירעגמוא ןוא קנילֿפ ךיז טָאה --- ,טייק

 ...לגױֿפ ןטַײרֿפַאב ןֿפױא ןָאטעג גנורּפש ַא טרעּפמעל א יו ןוא טנַאה

 -רעדנַאנוֿפ ךיז ןבָאה ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנַאהעג ןענעז סָאװ ,ךעלרעדעֿפ יד

 ...טנייוועג

 א טימ טָאה ,קערש רעד ןוֿפ יינש יו קידנרעוו סַײװ ,לגױֿפ רעד ןוא

 8 ךיז ,לגילֿפ עטקיטולברַאֿפ ענַײז ןָאטעג טײרּפשעצ א יירשעג ךעלשטנעמ

 -ּפָארַא ןוא ,הנֿבל רעקידנעײגֿפױא רעד וצ ןגױלֿפענקעװַא ,ןָאטעג בייה

 ,טכַאנרַאֿפ ןקידרעמוז םעד רעביא ןייוועג ןצראווש א טעכוילּפעג

 .טנַאה רעקידרעטיצ ןַײמ ףיוא ןבילבעג ןעגנעה זיולב זיא לרעדעֿפ ןדלָאג א
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 .ןברַאֿפרעַײפ ןיא דרע יד טניל רעדיוו

 !ןייש זיא'ס : ןעּפ יד טגניז סע .טסברַאה רעירֿפ זיא'ס

 ,ןברַאג עֿפַײר טימ טקעמש טײקנײש-רעַײֿפ יד
 .ןייבעג ןַײמ טרעדנַאװ טײקנײש-רעַײֿפ ןיא

 -- ,ןֿפָא זיא דרע ןופ ץרַאה סָאד .טסברַאה רעִירֿפ זיא'ס

 .ילברַאֿפ ןוא ילבֿפױא ןוֿפ ץייר םעד טקעלּפטנַא

 ,ןֿפָארטס עטקנעברַאפ רימ ךרוד ןרעטַאלֿפ סע

 .ילֿפ ןכעלרעדנּוװ ַא ןיא לגייֿפ יוו

 ןעמעוו וצ ,שינרעטַאלֿפ רעייז זיא ןיחווו

 ? טונימ רעד ַָא טָא ןיא ייז ןעקנעב

 ןעמענרַאֿפ וצ זיא רעווש ןוא .טסוװוַאבמוא זיא'ס

 ,טולב ןַײמ ןיא ןוגינ םעניד רעייז

 ,רעטץלַאּפ-ברַאפ רעטנוב ַא ףיוא יו --- ךיא ןוא

 ;לָאמ ןטשרע םוצ ,טכַאד רימ .ָאד עקנַאלב ךיא

 רעמעלבנבמעד ןוֿפ ץנַארק ַא -- ּפָאק ןֿפױא

 .לָאיֿפַײֿפ ַא --- ליומנצראה ןיא ןוא

 ,גנובייהרעד ַאזַא טאהעג ןעוו ךיא בָאה
 -- ,טַאהעג טומ ליֿפ ױזַא ןעוו ךיא בָאה
 קיבײלג זיא וורענ רעדעי ןַײמ ןעוו ,רעטציא יו

 ? םַאלב א יו לֿפײװצ ןַײמ טקלעװרַאפ'ס ןוא

 ,ןרָאי ַא רַאֿפ ןוֿפ ץייר רעד טינ זיא'ס ,ןיינ
 .ןעוועג ןוֿפ טֿפַאשקנעב יד טינ זיא'ס ,ןיינ

 ,ןרָאק טימ ןוא ןטכורֿפ םימ ,דרע יד יו
 .ןעּפ ןַײמ ןוא ןבעל ןַײמ ףַײר טציא זיא
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 ןבעל קינוז

 סנקלָאװ ערעסָאװ ,ןבעל קינוז

 -- טציירקעג לַארטשֿפױא ןקידיירֿפ ןַײד ןבָאה

 םעקלָאיֿפ דרע'רד ףיוא ןעילב סע ןעוו ,טציא

 ?טציײלֿפ טנווָא רעד רעמייב רעביא ןוא

 ,ןגיוצעגנָא ליֿפעג סָאד ץַאלּפעג םוצ זיב

 - .גראוועג ןיא ןרעטסילֿפ ןּפיל

 ןגיוב-ןנער רענעטינשעצ ַא יו

 .גרַאב א רעטניה גנונעֿפָאה ןַײמ ךיז טֿפרַאװ

 סע לָאז .שינעטלעהַאב ןייק ָאטינ זיא'ס רָאנ

 .רַאֿפרעד ןַײז טקעלּפטנַא רערעמ ךָאנ גנידצלַא

 תולזמ עטסלעה ייווצ --- ןביולג ןוא טייהַײרֿפ |

 .רַארָאנָאה רימ רענייטש טימ ןֿפרַאװ

 .ןעײרֿפרעד סמערָא עטרַאצ סָאװ ,ךָאנ טוג

 ּפעטס ןֿפױא םַײװ ןוא ,טייקנייש ןיא ןטכַײל |

 ןעיײװָאלָאס ןוא ,רענַײניצ ןעגניז

 .ּפעק ענעגיובעג רעביא ןרעטַאלֿפ

26 



 ןרעַײֿפ יד םורַא

 + ,טכַאנ ,ענַײד ןרעַיײֿפ יד םורַא

 .ןליוו רעזדנוא רימ ןדימש

 טכאנ יד זיא לעה

 ,לעה זיא ץנאט רעד ןוא

 -- עגר יד רעטיול ןוא

 לעװ עקיטכיל ַא

 .עניװַאל רעסַײװ א ןוֿפ

 ,םוטש .ּפעטס

 רעטיירב ךיז טנֿפע סע

 .םורַא רעדנור רעד

 ,ריא טנעז רעוו --

 ,טכַאנ ןוֿפ רעייג ,ָא

 ילבֿפױא םעד ַײב

 ?ןרעַײֿפ ענעדליג ןוֿפ

 / ןטעָאּפ עדרָאה ַא ןענעז רימ --

 .רעדנעל ןוא םיטֿבש ײלרעלַא ןוֿפ

 ,ןטענַאלּפ ןוֿפ ץייר םעד ןגָארט רימ

 .עדנעגעל ןוא דרע ןוֿפ רעביֿפ םעד

 ןעמאזוצ זדנוא טָאה'ס ןוא

 ,טרעדירברַאֿפ

 ,טרעדילרַאֿפ

 ,עביל יד

 -- ,ןבעל סָאד

 .ןעמאלֿפ יד ןוֿפ םַאלֿפ רעד
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 ? רָאװ יצ עיזיוו ריא טנעז --

 .רוד א ןוֿפ טסנעּפשעג עטיור סָאד ןענעז רימ ---

 ,טרענַאב ןוא טנערב יז ,טֿפַאשקנעב ַא טקיטַײצ סע

 .דרע רענעזדנַארב רעד רעטנוא ןוֿפ רעזַײג א יוו

 םַאלֿפ רעד רעַײֿפ ןוֿפ יו לעה-קידעילַאװכ ןוא

 ..םַאטש רעקיטכעמ רעזדנוא טכַאנ רעד ןיא ףיוא טייג

 ,גנַאלרַאֿפ רעד ---

 ,גנַאזעג ןוא םיורב ---
 .גנאזעג יו םיורב
 .גנאז ןוֿפ רעטַאלֿפ

 .קנַאדעג ןוֿפ גנַאזעג
 .גנַאזעג ןוֿפ קנאדעג

 ..עטכערעג ןוֿפ ץנַאט םעד ןצנַאט רימ

 .תושר רעזדנוא ןיא זיא טלעוו יד

 עטכעװשרַאֿפ האניׂש ןיא רעטרעוו ץלַא

 .םוֿפ ןוֿפ םעטיר רעטנוא ףיוא ןכַאוװ

 ןטלַאהַאב טַײצ ןיא רעמרעוו עלַא

 ,ןייוועג-ןגער ןיא לגייֿפ יו

 ןטלַאטשעג עקידעבעל ןרעוו

 .ןייב ןוא טולב ןוֿפ טדימשעג -
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 עעדיא

 רוטסַא לאכימ רַאֿפ

 ,רעטיוועג סטכַאנ ןיא טלַאטשעג עקיטכיל

 .ןַא וטסמוק טֿפַאשביל ןוֿפ לעווש ןַײמ וצ

 רעטינעג ַא רעטַײר ַא סיוא רימ טסעז

 .ןָאֿפ 8 טימ רעצנַאּפךעגניר ַא ןיא

 ןגעו עשירעגירק ןוֿפ" : טסדער וד ןוא

 ,גנַאלרַאֿפ ןַײד ןעגנערב ןעמוקעג ןיב'כ

 ,ןגעקטנַא ריד רעמרעוו רעביוצ ךיא ןוא

 ",גנַאל ןיוש טרעהעג טינ טָאה שטנעמ ַא סָאװ

 עיײוַאז רעקידנעלב ןיא ,דנַײרֿפ רעביל"

 ,טיהַאב ךימ לָאמ ןייא טינ ןיוש וטסָאה

 עעּפָאיסאק יד יו ןדנוצעג ךיז

 .טימעג ןַיײמ ןוֿפ ָאלבלמיה ןֿפױא

 - ...רעדנא ןא געוו ןַײד רימ זיא טכַאנ עלַא

 ,רוטַאנ יד יוװ קנַאדעג ןַײד ךיז טַײב'ס

 רעדנַאו ןַײמ ןיא וטסיב ןעגנַאגעגֿפױא

 ,רוגיֿפ עכעלטעג ַא יו קיטכיל

 -  ןסירעצ ןײלַא בָאה ךיא ןעוו ,טלַאמעד

 -- טנַײה ןַײמ ןוא ןטכענ ןַײמ דמעח א יו

 ןסיוועג ןַײמ ןוֿפ רערט רעד ןיא וטסָאה

 ."טנַייײשעצ ךיז רעַײנ ַא טלעוו ַא ןיא

 .העד ןוא טכַאמ ריא ,טלעוו יד ןיב ךיא ,ָאי"

 .טילגעג טולב ןַײמ טייקיבייא יד טָאה'ס

 ,עע דיא זיא ןעמָאנ ןַײמ .ןָא ךימ קוק

 ."טירט ענַײמ ןוֿפ ביומש םעד שוק ןוא לַאֿפ 1056
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1086 

 רעקַא ןוא דרע

 םערָאֿפ רעדעי ןיא ןעז ךימ טסלָאז וד ליוו ךיא
 ,ַײנ סָאד ףיוא גנולדנַאװרַאֿפ ןיא,-- קידנעטש ןוא

 םערָא ןסַײװ ןַײד רימ וצ ןקערטשסיוא טסלָאז
 ,ַײרֿפ ןכַאמ ךימ ביוטש ןטסדנימ םענוֿפ ןוא

 ,טקנוּפילב רעד ךַאוװרעד ןַײמ ןוֿפ זיא סָאװ ,טָארט ןַײד

 לָאז ןטערט ןדליוו םעד ןייבעג ןַימ ףיוא

 גנופינקרַאֿפ-טולב טימ .לָאז ,ןעלצרָאװ רעביא יו

 .לוק רעטיול ןַײד רימ ןיא ןצײלֿפנַײרַא

 ןטלעז ,ןטלעז .ןעמונרַאֿפ בָאה'כ סָאװ ,לוק ןַײד

 וו ,ןענַאוװ ןוֿפ ןיטשרַאֿפ טנעקעג טינ ןוא

 ןטלעוו עטַײוװ עלַא ןוֿפ םיא ךיא רעה טציא

 .וד טסיב לוק םענוֿפ ןּפיל יד --- סייוו ןוא

 ,רעקַא ןַײד --- גנובעלֿפױא רעקידלרונ טימ

 ,םייב ץקידגנילירֿפ ַא -- טסַײג ןַײמ בָארגעצ

 ,רעקַאלֿפ ןשירעֿפעש םעד רימ ןיא ײזרַאֿפ

 .טיירג ןעמענוצֿפױא ןיוש גנַאל ןיב ךיא סָאװ
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 ץרַאמ

 .ןּפסָאנק עסַײוװ טימ טילבעצ לרעמיצ ןַײמ ךיז טָאה טנַײה |

 .ביוש ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה עקיגױאָאלב ַא טֿפַאשביל ַא-

 ןמסרָאיװ עטנַאקאבמוא ,ןשינעֿפיט עטסֿפיט יד ןופ

 בייה א ןַאטעג ךיז עכעלרעבליז ןלַאוװק ןבָאה

 : טלזירעגנַײרַא רימ ןיא טרָאװ קיצנייא ןַא זיולב ןוא

 | ! ביילג

 בושט ןרַאֿפ טניװצרַאמ ַא ךימ טָאה ךָאנרעד
 ןָאֿפ ַא יו
 ןָאמעג סיר ַא
 ,בומש ןוֿפ

 רָאלק ענדָאמ ןוא

 ,לזערג ַא ןוֿפ טייקסיורג יד ןעזרעד ךיא בָאה

 .בלַאװש א יו ןעיינש ןוֿפ סױרַא טגול סָאוװ

 "! דלַאװעג ,םיא ןנעקטנא ךיא ןיב ןיילק יוו"

 רָאה עקידנענייוו ענַײמ ןיא טָאה'ס ןוא

 לכלַארטש ַא טפיטשעגמורַא

 .לזעה .ַא יו
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 דילצנַאט

 ּפָאק ןדנָאלב ןַײמ טימ ןוא .טסייג וד .ץנַאט םוצ ,דניק ,ךיד טעב ךיא
 ,ּפָארַא דרע רעד וצ זיב טסעשז ןֿפיט ןיא ךיז ךיא גײנרַאֿפ
 ; ילנ ןשילרעטסיוא טימ ןָא ךיד קוק'כ יו ױזַא טָא ןוא

 ,ינק ענַײד ,םערָא ןַײד ,טײקיגנַאז עקידוועגייב ןַײד
 דיילק ןעָאלבלמיה ןַײד ךרוד סעיניל עקידוועגניז יד
 --- ,דײרֿפ ענעטעמַאס -- ענַײד ןגיוא יד : ךָאנ רערעמ ןוא
 םָארטש רעקידגנילירֿפ א רעוו ךיא .ןיב ךיא ּווװ ךיא םעגרַאֿפ
 םָאטַא ןכעלטיא ךרוד ץראה ןַײמ סױרַא ריד וצ גניז ןוא
 -- טכע ױזַא זיא סָאד ןוא --- ךָאנרעד ,ךָאנרעד .םענַײמ טולב ןוֿפ
 - צדייב ןוא זדנוא ַײב טנעה יד ךיז ןמכעלֿפרַאֿפ
 ,טכערעג ץנַאט רעזדנוא ןיא רימ ןענעז

 גָארמ ןקידמערוטש ַא ךיז ןבינ רימ לָאמ ַא טימ ןוא

 ,גָאמ ןוא טכַאנ רעבירַא -- עלעקנוט רעדלעוו עסיורג ךרוד

 וו לקניוו ַא ןיא ךיז טלַאהַאב טלעוו יד .טַײצ רעבירַא
 ,וד ןיב ,דלָאגטנװָא ןיב :טכַאד רימ .ןיב ךיא רעוו טינ סייוו ךיא

 מעטש ,ןכַײט ,ןעיירשעג ךָאנ ןעִילֿפ סע ...בלַאװש ַא רָאנ יצ

 םעלָאיֿפ ןוא טיור ןברַאֿפ ךרוד ,ץנַאט רעזדנוא ןיא -- ץלַא ןוא

 ,םַאלֿפ יו רימ ףיוא טלַאֿפ קילבנָא ןַײד .ךרָאה ךיא .טסנייוו וד .ןירג ןוא

 םי ַא ףיוא ץעגרע לֿפישלגעז ַא טסיב וד ,טכַאד רימ

 .טכעֿפעג ַא ןיא ריד טימ ,רעקיצלַאז ַא טניוו ַא --- ךיא ןוא

 עדייב ןוא .םיוש טימ שטַאּפ ךיא .ךיז טסלגנַאר וד

 .טכערעג ץנַאט רעזדנוא ןיא רימ ןענעז
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 ץנעט עקיטסברַאה

 ֹא

 ןריֿפ ךיד לעוו'כ ,רעטסעווש ,רימ טנַאה ןַײד ביג

 גורק ןַײז ןוֿפ ןלעוו רימ .טסברַאה םעד וצ

 ן'רימ זיב ,שנוּפ ןקידנעמַאלֿפ ןעקנירט

 .גולק ןוא ,טסברַאה רעד יוװ ,קיטַײצ ןרעוו

 .ךעטסַאּפ 8 טניל ןגעקטנַא גרַאב ןפיוא

 .טקוצרַאֿפ יֿפ ענַײז ףלָאװטניװ ַא טָאה'ם
 עטסַאלברַאֿפ טנעה ענַײז ףיוא טרירֿפ ילגנוז
 .טקוב ךיז םיוב א סיֿפ ענַײז ַײב ןוא

 טמערָאעג ,ּפָאנס רעלעה ַא -- דלעֿפ ןפיוא

 -- ַײברַאֿפ טריצַאּפש ,עכיּפָאנס ַא טימ

 טמערָאֿפ סע ווו ,הלּכ ןַײז טריֿפ ןתח

 .ַײרטעג רעגעלטכַאנ ַא ייז ןקלָאװ

 ,העיקש רעייז ןיוש טלָאמ לימטניוו ַא רָאנ
 ןילַא טניוו םעד טלָאמ ,סעדנעגעל טלָאמ

 ,עַיוװ ןַײד ברַאֿפםולח טימ טלָאמַאב ןוא
 .ןײגרַאֿפ ןוז רעטעּפש ןיא טסמענ וד זיב

 ,ןפרַאה יו ןרעטיצ רענײטשרעגלַאװ

 ,טצרַאהַאב ןרוּכיש רעטרעװרעגלַאװ

 ,ןֿפרַאװרַאֿפ דלעֿפ ןיא גרָאז רעזדנוא רימָאל =
 ! טסברַאה ןוֿפ ץנעמ יד ןצנַאטסױא רימָאל
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 . רענעט ענַײד קיטלַאטשעג ,טעַאּפ ליּפש -- | ;

 -- טרוגַאב ץרַאה ןַײמ דײרֿפ רעטסטנוב רעד טימ
 . ,רענעש ןרעוו טציא לָאז טייקנייש עדעי
 ,טרובעג ַײנ ַא -- שא רעטליקעגּפָא

 -- רעדיוו גונעּת ןַײמ טמָארטש םעטיר ןַײד ןיא
 טנערב סע .טקַא ןַא ןוֿפ גונעּת רעטשרע

 רעדילג ,ןוורענ יד ךרוד .רעּפרעק ןוא טסַײג
 .טנעקרעד טלעוו רעד ןוֿפ ןעמיה רעד טרעוו

 םענובַאט .רימ ךרוד ןרעמַאלֿפ סנקלָאװ
 :ריּפש ךיא .ןעגנורעה ןוא ןעגנוגנַאלק
 ,םענורטפס ןענעז םישוח עגנוי ענַײמ
 ,רירַאב ןַײד טרעביֿפ'ס עכלעוו רעביא

 .ןעמָאנ ןַײמ ךיא למרומ טָא ? ָאד ךיא ןיב

 ..ןיד ןוא לעה ןענעז ןבליז ענַײמ

 / ןעמָאטַא עשידרע עלַא וצ ןוא

 !ןיב ךיא :רעקיביײילג ַא ,סיוא ךיא יירש

 ןטסַאּפ עירָאלג ןַײד לָאז ןוא ,טעָאּפ ,ליּפש

 ,לַאֿפעצ ןקישַא ןטצעל ןזיב

 ,ןטסַאמ עקידרעטַאלֿפ טימ -- טנעה טימ לָאז'כ

 ,לַא ןוֿפ ץראה עמאס ךרוד ןעמיוושכרודי
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 רעטעלב עטכַאװעגֿפױא סלָאּפָאט ַא ףיוא

 .גנאזעג יו רעטיול ,ןגער א טֿפָאלש

 -- רעטעלָאיֿפ ןַײשנוז ןיא םיא רעטנוא

 : גנַאזןוא-טניוו ןוֿפ ליּפש יווװ ,ייווצ ןעמיטש

 מיײקטכַײֿפ רעקידרעַײֿפ ןיא ?דלעֿפ סָאד טפעז --

 .ברַאֿפ ןוא גנאלק רעסעמ ןגעק טלכיימש

 ,טײקטכַײל עקידנּפָארט ַא --- זדנוא רעביא
 ,ברַאה ,ןעמָאנ ןַײז יוװ ,זיא טסברַאה רעד שטָאכ

 ,עביל טימ טײזרַאֿפ םיוק ,ןרעק רעדעי

 ץייר ןטכילרַאֿפ טימ ןוא .טיוט םעד טדַײמ

 עבילג רעצרַאוװש ןוֿפ זיור ַא ךיז טנֿפע

 .ץייוו ,רעבָאה ,ןרָאק זיא דרע ןוא .דרע

 ןענעקרעד טלָאװעג ךיא טלָאװ ריד ןיא ךיוא

 .דייר טינ ,ַײז רעליטש -- ...רעדנווו םענעי

 .ןענערב ןציּפשרעמײב עלַא יו ,עז

 .ךיײרֿפ יד ךוזרַאֿפ ןוא הכרב ַא ךַאמ

 .ןגערֿפ ןייק ,םיטש ןייק ,טינ רעֿפטנע ןייק רעמ
 ייז רעביא .ןגיובעג ּפעק םנדייב
 ,ןגער רעקידנֿפָאלש רעד ףיוא ךיז טּפַאכ
 .ייווצ רעדניק יד ףיוא רעטנורַא טלַאֿפ
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 קיטסַאה ןעמוק טעּפמיא ןוא שיורעג טימ

 ,ךַאילש ןֿפױא רעמייב סעדַאקלַאװַאק

 ,קיטסַאטנַאֿפ רעשרעמייב ןיא ךימ ןטכעלֿפ

 .ךַאװבלַאה ןוֿפ גנועז רעטגַײוװצעצ ןיא

 ,רעטנָאלּפ רעייז ןוֿפ לייט א ןיילַא רעוו'כ
 ּפָאלַאג ןיא ןעמַאזוצ ייז טימ גָאי |

 רעטנָאנ ַא ייז טימ ןוא ,ןרעמש יד וצ
 .ּפָאק ןטימ ןטנַאזירָאה ךיא דַײנש

 .ןעלמערד רעדניקנלַארטש רעדלעֿפ רעביא
 ;(? טכַארבעג רעהַא ייז טָאה טנַאה סעמעוו)
 ןעלמעזעג עקיברָאה םנטָאש יד ךרוד
 .טכַאנ רעד ךרוד סרעטַײר יד טימ ךיא טַײר

 .רעבירַא ייז רעטַאלֿפ'כ .רעֿפרעד .ןכַײמ

 .ןַײמ ןיוש טרעוו ,רעביא רעטַאלֿפ ךיא סָאוװ

 רובינ ַא סיוא ךיא סקַאװ לגנִיי א ןוֿפ

 .ןַײז םעַײנ ַא ,ליצ םעַײנ א טימ

 :עגר עשילרעטפיוא ןַא -- לָאמ ַא טימ

 ,םיוטשעג ןוא רעדיוש .לקַאװ רעדליוו

 ,אנעוו ענעמנעמיד יד --- רימ רעביא

 .םיורג ןוא דמערֿפ ,ןבעל ןַײמ --- רימ ןבעל
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 ,םערוטש רעד טמוק טעקַאנ ,ךעלטֿפַאשנדַײל
 ,רימ ןוֿפ ור עטמסרַאֿפ סױרַא טשוק
 ,םיא רומַאנ יד ןגעקטנַא טֿפױל קיכָאמ
 ,רימַאס רעקידלַאװ ַא ייהעלע

 ןעגנולשרַאֿפ טרעוו'ס .םערומש רעד טימ טמענ ץלַא
 ,טירט ענַײז רעטנוא היח ןוא םיוב
 ,ןעגנוזרעד טינ ךָאנ בָאה'כ סָאװ ,דיל ןַײמ ךיוא
 ,טימ רע טמענ חיר-טנגוי ןַײמ ךיוא

 ,רעביטש ,רעמייב : םערוטש רעד טימ טמענ ץלַא
 ...טניה ,ןענַאשטוב ,םעקלשזַאס ,ןטּפעש
 רעביא רֶע טזָאל ,רימ טכַאד ,הליֿפּת ןַײמ זיולב
 .טניוו ןייק טינ םיא טקעלק'ס -- ,רענרעד ןשיווצ

 ,רעדורב -- :םיא טעב ןוא ינק יד ףיוא ךיא לַאֿפ
 מימ ךימ םענ .רעביא טינ ָאד ךימ זָאל

 רעד ווו ; טנגוי ןַײמ טסמענ וד ןיהַאּווװ

 ,טיצ ןרעמש-ןופצ רעטקנעבעגסיוא

 ,ןדניב סנגער טימ ךימ םערוטש רעד טמענ
 .ףױרַא ,ּפָארַא -- דרע רעד ףיוא ךימ טֿפרַאװ
 ןדניװשרַאֿפ טמענ טנגוי ןַײמ יו ךיא עז
 ,ףיוא ךיז טבייה ןקלָאװ ַא -- ריא טָאטש ןוא
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 טסברַאה רעשרענַלניצ

 ,טּפַאלק ןוא ןעיסָא רעד ךיז טגָארט סעװעקדָאּפ ענעדליג ףיוא

 טּפַאטַאב טנגעג יד רעגניֿפ עטקימולברַאֿפ טימ טניוו ַא

 .עדַאלַאב עטלא ערוּכיש א רעדלעֿפ רעביא טגניז ןוא

 עדַאטס ַא ןסּפעש יו םעילומ ךיז רענַײגיצ חנחמ א
 ,סױרַא ןעקנוֿפ טימ טמעטָא סָאװ ,רעטַײש-גנאגרַאֿפנוז םַײב

 ..םיוא טייג ןוא בלעוועג-רעיורט םעניא ץרַאה ַא םעּפילכ סע

 רעוא ןיא לגניר םענרעבליז םימ רענַײגיצ רעטלַא ןַא

 רעיורט ןעָארגזַײרג ןַײז לטרַאג ןוֿפ רעסעמ ןטימ -- טזױלבטנַא

 : ףָאלרַאֿפ ַא טולב טימ ןעלּפַאצרַאװש ענַײז ךיז ןביג'ס ןוא

 ףוס רעד ןיוש טמוק סע יו עז ךיא ,ענַײמ ךעלרעדירב ,יעה --

 ןעקנוזרַאֿפ ןרעוו רימ ןוא .םַאטש ןשרענַײגיצ רעזדנוא וצ

 .ןעקנוֿפ עשרעטַײש יד טימ ךַײלג וצ ןשַאלרַאֿפ ןוא םוהּת ןיא

 !ץנעט יד ןטניוװ רַאֿפ טרעדַײלשעצ ! סערודנַאב יד טצעזעצ

 ץנערק -- ענעדנוצעג רענרעד ןוֿפ רימָאל ןטכעלֿפסױא ןוא

 .טעוו יינש רעד ןשעלרַאֿפ ,ןטישרַאֿפ זיב ,ּפעק ערעזדנוא ףיוא

 טֿבש רעשרענַײניצ ןייק רעמ ןיוש טעוו ןַײז טינ טלַאמעד לַײװ

 ,לָאמ ןיא רעמייב יד ןוא ּפעטס רעטעיָאװעצ רעד זיולב ןוא

 .לָאמ א ודנוא ןעזרעד ןעמיורט ערעייז ןיא ןלעוװ ייז

 .טּפַאלק ןוא ןעיסָא רעד ךיז טגָארט סעװעקדָאּפ ענעדליג ףיוא

 טּפַאטַאב טנגעג יד רעגניֿפ עטקיטולברַאֿפ םימ טניוו א

 .עדַאלַאב עטלַא ערוּכיש ַא רעדלעֿפ רעביא טגניז ןוא

 .עדַאטס ַא ןסּפעש יו טעילומ ךיז רענַײגיצ הנחמ ַא
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 ייה עדריקס ַא

 ,םנּפָאקוצ ייה עדריקס רעכעלרעבליז טימ

 .ךאוו ךיא ,ןיינ .עקנַאל 8 ףיוא למירד ךיא

 םנּפָארט לֿפױװ -- ןביוא ןרעטש ליֿפ ױזַא

 ךאילש רעסַײװ ַא .דרע'רד ףיוא יומ רעטשטנעבעג

 ,ןגיוא עקידרעווילג ענַײמ ןיא ףיוא טייג

 ,גיל ךיא ּוװַא ,ייה עדריקס יד טָא ןוא

 ןגייא רימ זיא ,לרוג ןַײמ ןיא רימ טנַאמרעד

 .גיוו ריא ןיא עילָאװַאּפ ןַײא ךימ טניוו ןוא

 ,קינַאה רעקידנעילב יוװ טולב ןוֿפ ךורעג

 .ןיילּפ רעיור רעד טסול רעסייה טימ טגָאלש סע

 ,קיהנֿבל ןוא קַייוט טגיל ייה עדריקס יד

 ןיילא ךיז םעל גיל ךיא ,טכאד רימ --- ךיא ןוא

 חיר םעד ייה ןשירֿפ ןיא ןַײײא םעמָא ןוא

 גנַאג םעד ךיז ךרוד ריּפש ךיא .טַײצ רענירג ןוֿפ

 חבזמ א ףיוא גיל'כ .עמָאק ןוא םולכ ןוֿפ

 גנאלק ןוא ךרָאש רעדעי .תוחיר ,ןברַאֿפ ןוֿפ

 ;רעדילג ענַײמ ךרוד טמָארטש ,טנעָאנענדָאמ טרעוו

 ...ייוו רימ םומ לזערג ,למילב עטסדנימ סָאד

 ,רעדימ א רערעדנַאװ ַא --- ייח ןיא גיל ךיא

 .ייה עדריקס ַא ןיײלַא רעוו'כ ןענַאװ זיב
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 לגיײֿפ עקיטסברַאה

 רעקעה עטלטרַאנַאב .ןייגקעװַא רימָאל ,םוק

 .,דלַאװ םענרעּפוק םוצ ןרישרַאמ

 ךלַאֿפ ןקילָאט ןַײז ןיא .םייהעג זיא דלַאװ רעד

 רעקעלג עשרעמייב ןוא .הנֿבל יד טײנרַאֿפ

 : םעצולּפ ךיז ןגיוועצ

 ,גנילק-גנילק ןוא גנילק-גנילק

 ?ןדנובעג זדנוא סיֿפ יד ןעלצרָאוװ ןבָאה סָאװ רַאֿפ

 ,ןדנוצעגנָא דלָאנ ןיא .ןעלקנוטרַאֿפ רעקעה יד

 ,גנילק-גנילק :ןגַײװצ ענערױרֿפרַאֿפ ןכֿאװרעד

 ?ןכָארבעצ רעגניֿפ ערעזדנוא ןענעז סָאװ רַאֿפ

 קעה עטרעוװַאשזרַאֿפ עטלַאק טימ רעקעה יד

 קעװַא ןעִילֿפ םע ןוא טּפול יד ןטלַאּפשעצ

 ,ןכָאֿפעג עטקנעברַאֿפ םימ ,טניוו ךרוד ןוא דלַאוװ ךרוד|

 | ,לגייֿפ יד

 ,לגיײֿפ עקיטסברַאה יד

 ןעמאזוצ טייג זדנוא טימ .ןייגקעװַא רימָאל ,םוק

 ,ךאילש רעד ןוא ןוז יד ,ןרָאק רעד

 ,ךאד רעזדנוא ךיוא ןוא ךעטסַאּפ םענוֿפ דיל'ס ךיוא

 .ןעמאמ רעד ןוֿפ גיוא ןטימ טיהַאב זדנוא טָאה סָאװ

 | : ןרירביוו ןּפיל יד

 ,גנילק-גנילק ןוא גנילק-גנילק

 רעַײרטעג שימייח ַא ןײגכָאנ טעוו לרוג רעד

 רעַײֿפ ןוא םערומש ךרוד ,ןכַײמט ךרוד ,סנקלָאװ ךרוד

 ,גנירג ןוא קיטכיל רימָאל .ןַײרַא טֿפנוקוצ ןיא

 ןגָארט ךיז ןטַײצ יד רעביא ,ךעלרעדעֿפ יו

 ּפעק ערעזדנוא רעביא דניוושעג יוװ ןעז ןוא

 ּפעטמס ןשילמיה ןוֿפ געווכלימ ןרעטיול ךרוד

 ןגָאמרַאֿפ עָאלב ןיא ןגָאי ,ךיז ןגָאי סע

 ,לגייֿפ יד

 .לגיײֿפ עקיטסברַאה יד
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 גָאט-ןריובעג ןַײמ וצ

 .ןַאּפ ןרַאֿפ תומהב יד ךָאנ ץלַא טעשַאּפ ךעטסַאּפ רעד

 לֿפַײֿפ עקידרעטיצ סָאד זיולב זיא סנַײז

 .ןֿאּפש ןדעי ףיוא ךָאנ טייג סָאװ ,טנלע רעניד רעד ןוא

 -- וד ךיוא

 -- ןרעה טינ לָאז רענייק זַא גָאז ךיא

 סױרַא טסבַײרט

 ףלעוו עליוה ןוֿפ ּפעטס ןיא געט עדַאטפס ןַײד

 םיוא טֿפַאשקנעב לסיב ןַײד ייז רַאֿפ טסליּפש ןוא

 -- ,ןרעטש עטלַאק ןופ ןייוועגנ ןרעטנוא

  ףוא טייג שינעֿפיט ןַײד ןיא סָאװ ,וד ךיוא

 .ףורַאב ןַײד ןוֿפ טייקיטכיל עטשרע יד

 ,רעדורב ןַײמ ,רוד ןַײד זיא עווַאּפ ןייק טינ

 .טנָאזירָאה סמערוטש ףיוא גנַאגרַאֿפנוז רָאנ

 -- םורַא דנור םנקלָאװ יד ,ןַײא ךיז קוק

 ,סעיזוליא יד ןענעז סָאד

 ,ליורג טימ לוֿפ

 .טנָארֿפ ןֿפױא רענלעז יוװ ךיז ןרַאש סָאװ

 ןעמיורט ענַײד ןוֿפ ברַאֿפ טימ

 ,ןטלעוו וטסלָאמ

 .ליווו זיא סָאד ןוא

 ,ןעגנַאלק ןיא ןָאמעגנָא טסייג וד סָאװ טוג זיא'ס
 .ליוה ןקָאלֿפ א יו זיא ףוג ןַײד ןעוו

 ,ץראה'ס ןקיּפ םעזוב ןיא ךעלעגייֿפ רָאנ

 .רעדנוזַאב ייז ןעוװָאכ וצ יַאדּכ טינ זיא

 ןעילֿפעצ ַײרֿפ ךיז ייז ןלָאז רעפעב

 ,ןעילב רעמייבנשראק ץעטַײװ וו טרָאד
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 .טנַײשרַאֿפ גיואלמיה ןוֿפ דלָאג סָאד זיב

 רעדנּוװ םענוֿפ ןבָאה האנה ךיוא םינכש ןלָאז

 ,דנַײרֿפ ןַײמ ,טָארט ןדעי ןַײד ףיוא ןעקווֿאח ןוא

 ,טומ ןלעה רעמייב ַײב ךיז ןרעל

 .טוּפיליל ןדעי רַאֿפ טינ ךיז גייב

 ןבעל ןוֿפ ןיורק יד ריד רעביא ןײגֿפױא לָאז

 .ןַיַיש-ןגיוב-ןגער ןוֿפ טייקיברַאֿפ יו

 | -,טכַאנ יד סַײרעצ
 ,ןרעטש ןוֿפ קירטש-הילּת ַא ריד רַאֿפ טכעלֿפ סָאװ

 .ןַײמ רעדורב ,ָא

 :ןרעוו ריד רָאלקרעַײֿפ ןגרָאמ טעוװ ץלַא ןוא

 גנארעמוב רעטינעג ַא -- ןליוו ןַײד

 גנַאֿפ םעד ןעמערַאװ ַא ריד ןעגנערב טעוו

 עטסנעש ענַײד ןוֿפ

 עטסקיטכעמ

 .ןרעגַאב
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 טֿפַאשרעדורב

 עשימרוט ןיא ןבעל זדנוא זיא רעווש

 .טעטש עטנרעטשאב-קיטולב

 ,עשימרוטש ,עטלנילֿפַאב רעדירב

 : טעז ןוא וצ רעהַא רָאנ טמוק

 עטנרָאקַאב א דרע ןא טגיל טַײװ

 ,ןירובמאט-ןוז א רעטנוא
 ,עטנרָאצרַאֿפ םירֿבח ,זדנוא טֿפור
 .ןיהַא -- עטמבילעג ַא יו

 עקיטַײצ ןיוש רעדלעֿפ : רימ ןעעז

 .טכורֿפ רעקיטֿפַאז טימ ןעלכיימש

 ,עקיטַײוװ --- :ייז ןֿפור קידרעטסעווש

 -- -- טכוזעג ךָאד טָאה ריא ,זדנוא טמענ

 רעשידַאלַאב ַא טייק 8 ןיא ןעוו

 ,טצנַאטעג תמא רעַײא טָאה

 רעשידנו-ענ םיורט רעַײא טָאה

 ,טצנַאלֿפרַאֿפ רענרעק ענַײז ַאד

 שינעפיט רעלעקנוט ןוֿפ לקזיב

 .ּפיה א רימ ןָאטעג ןבָאה

 ,שינעֿפילשעג-ןּפרעס טימ זדנוא טמענ

 -- .ּפיל רעקירַאנ טימ זדנוא טמענ

 : טֿפַאשרעדורב ןיא סמערָא ךיז ןטכעלֿפ
 | *...טכוזעג קיביײא עקַאמ ,ָאי"

 טֿפַאשרעדורב ענענוֿפעג יד ןוא
 ,טכורֿפ טימ ןוא גנַאזעג טימ טקעמש
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1886 

 ,עשיֿפרָאמא יד םייה רעזדנוא -- טַײװ

 .ןוֿפַײמ רעקנַארק ַא יו טקנַאצ

 ץעשיֿפרָאד יד רעבַײל ערעזדנוא

 .ןוז ןוֿפ ךעלדמעה ןיא ןצנַאט
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 טֿבש רעטקנעבעגסיוא ןַײמ

 סעלעיעל .א רַאֿפ

 רעטכערעג רעד טֿבש רעטקנעבעגסיוא ןַײמ
 .טזַײרּפשעגכרודַא זיוה ןַײמ ַײברַאֿפ טנַײה טָאה

 ןגָאװ ןוא דרעֿפ ןסַײוװ א ןיא טָאה -- סױרַאֿפ

 ןגָארטעג ךיז טייהַײרֿפ יד

 .טסיירד ןוא גנוי

 טכַארבעג ךיז טימ ץרַאח ןַײז ןיא רעדעי טָאה'ס

 סנדלָאג ַא עלעסילש ןקידלקניֿפ א

 .טכַאנ רעד ןוֿפ ןעַײרעמױרט עלַא וצ

 זיּפש רעקידהנֿבל -- טסױֿפ ןיא ןוא
 (עינווק רענעעזעגמוא ןַא ןיא טעװַאקעג) --

 :זיוועד ַא טימ

 ? םָאוו זיא ,טלעוו ַא טָאה ןטַאררַאֿפ ביוא"

 "! םָאלשנגרָאמ רעד זדנוא רַאֿפ זיא ןֿפָא

 שרַאמ םעד טרעהרעד בָאה ךיא

 טעקַאנ-בלַאה ןיב ןוא

 .ןעגנורּפשעגסױרַא סָאנ ןיא ץענ-םולח ןוֿפ

 טייק עקידרעּפוק ַא יו טֿבש ןַײמ

 טיירב רעד ןיא טָאה

 :ןעגנולקעגכרודַא טָאטש ןוֿפ

 ? םָאװ זיא ,טלעוו ַא טָאה ןטַאררַאֿפ כיוא"

 "!םָאלשנגרָאמ רעד זדנוא רַאֿפ זיא ןֿפָא

 ,טרָאד ןענַאטשעג ןיב'כ יו ױזַא טָא רָאנ

 ,עיזיוו עקידעבעל יד טּפַאטַאב ,טכרָאהעג
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 טרָא םוצ טדימשעגוצ ןבילבעג ךיא ןיב
 .טָארמ ןייק טינ ןוא

 טָאמש יד

 ןמיס ןייק .ןעוועג טינ ןיוש רעמ זיא
 ,סעּפעטס זיולב ,ךַאד ַא ,סַאג ַא ןוֿפ

 .טנעמיה ןרָאצ ןטיור ןַײז טניוװ רעד ּוװַא

 טנַאזירָאה ןֿפױא ןוא

 טנעמיד רעקיטש ןוֿפ גרעב ףיוא
 םעּפע טימ טרָאד טֿבש רעטקנעבעגסיוא ןַײמ
 :טַײרטש עקידנעלזיר-קיזיר תוליח

 ? םָאװ זיא ,טלעוו ַא טָאה ןטַאררַאֿפ ביוא"
 "! םָאלשנגרַאמ רעד זדנוא רַאֿפ זיא ןֿפָא

 דרע'רד ףיוא טייחרעמוטש ןלַאֿפעג ןיב ךיא
 :ןעזרעד בָאה'כ ןוא

 .ָאטינ ךיוא זיא זיוה ןַײמ

 ,ןײטשרַאֿפ םוצ טינ -- טַײװ ןענעז רעדירב יד
 סנקלָאװ-טנװָא יו ,טולב טימ ּפָא ןעייג
 ,גרעב רעטניהַא

 -- ,רעטַײװ ַא םַאלֿפ ַא רימ ףיוא ייז ןוֿפ טזָאלב'ס ןוא
 .ןײלַא לָאמ טנזיוט ןיב ךיא סָאװ ,רימ ףיוא

 - טכַאנ עקידרעּפוק יד

 רעטמַײר רעדליוו ַא
 עקסַאמ-הנֿבל ַא טימ רימ רעביא טילֿפ
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1080 

 טכַאלש ןיא טלַאֿפ ןוא
 .ּפעטס ןוֿפ טײקמַאזנייא ףיוא

 עקסַאלַא ןיא ץעגרע רענַאידניא רעטצעל א יוװ ןוא

 | טסורב רעטרַײוטַאטעגפױא טימ

 ,ןלָאבמיס עקיברַאֿפ ןיא

 ,טכַאנ ןוֿפ ןרעַײֿפ עקידנעקנַאצ יד יב ךיא גיל

 ,סַאנ ןטימ ןיא

 ,טלעוו ןטימ ןיא

 ,םולח ןשילרעטסיוא ןַא ןיא טלקיװעגנַײא ךָאנ ץלַא

 ,גירק ןטַײװ םעד ןוֿפ טרעדיושעגפױא

 בַײרשרַאֿפ ךיא רעסעמ ןעָאלב ןַײמ טימ ןוא

 !גיז :תויתוא-רעַײֿפ טימ בַײללמיה ףיוא

 טֿפירטענסױא גנועז יד ןיוש טָאה טָא רָאנ

 .קירוצ רעמ טינ טמוק טֿבש ןַײמ ןוא
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 עמרוט ןיא

 ,אזא שטנעמ א
 | ,עוװַאס ַא ןוֿפ ןגיוא טימ
 ,טמעלקרַאֿפ ןוא רעטיב ץילָאד ןַײז טגרַאוו
 - ..קירטש ַא ךיז טלּפַאצ ןגיוא ענַײז רַאֿפ

 ,םנעה יד ןיא ןעגנירּפש ןרָאי עדליוו ןוא

 ,ליטש זיא'ס

 טגנעה ןסיורד ןיא ,רעטקיציירקעג א ,ןוא
 .טנווָא רעד

 ,קירק ןוא ןיה

 ,טשיורעצ ןוא טלטַאּפעצ

 לֿפלעװ ַא יו טעיָאװ לגנַיי קיטולכ ַא

 : םיוש ןיא ךיז ןעמירק ןּפיל ענַײז ןוא

 ? ןֿפלעה טעוװ רעוו --

 רעיוא ןיא ייווצ ןעגניר טימ קַאיסָאב ַא

 רעיורט ןַײז ןוֿפ ןוגינ ןקנַארק ַא טיצרַאֿפ

 ,דרָאב עטיור יד סָארדרַאֿפ ןוֿפ ךיז טּפַײנק ןוא

 ,דרָאמ ַא ןוֿפ טעּפילכ רעױּפ רערַאד א

 ,רענַײגיצ רענעזדנַארב ַא טמורב לקניוו ןיא

 ,טנַאלק סָאװ ,טײקכעלנַײּפ רעליטש רעד ןיא ןוא

 ,ןברַאֿפםערוטש ֿברע ןיא דלַאוװ ַא יוו

 :ַאכע רעּפמעט א לָאמ ַא טימ ךיז טגָארטרעד
 ,דרעֿפ ןוֿפ ּפָאלַאג

 ,ןסַאג ןוֿפ שיורעג

 .ןעמאלֿפ ןיא טָאטש

 ךיז טרגעלַאװ ערַאנ 8 ףיוא ןוא

 רוּכיש רעטליוהעגסיוא ןַא

 ..ןעמאמ רעד ןיא לטלעוו עצנַאג סָאד טקיש ןוא
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 טנַאה ענעיללב ַא |

 .ֿפָא קידרעמָאי טמעטָא דרע רעד ןוֿפ טסורב ענעזדנַארב יד

 טנַאּפשעגנַײא דרעֿפ ַא יו טָאטש ןוֿפ ןגָאװ ןיא רעדיוו ןיב'כ

 ---ֿפָארַא למיה רעשיטָאטש רעד לסקַא ןַײמ ףיוא טלַאֿפ'ס ןוא

 .טנַאה ענעַײלב א

 ןובַאט-ןקלָאװ ַא יו געט ענַײמ ַײברַאֿפ ןגָאי סע

 ,טנַאק ןשימייה ןוֿפ םעברעוו יד ףיוא ןָא ךיז ןעגנעה ןוא

 ןוז ןוא הנֿבל ַא טָאטשנַא קידנעטש ךיא עז ַאד רָאנ

 .טנַאה ענעַײלב ַא

 םיוצ ןקיכעטש ןוא עטַארק רעשימרוט ךרוד וליֿפַא

 .טנַאטסערַא םוצ לָאמ ַא ןַײרַא לגױֿפ א טעכיוא טגניז

 םיוב ןקיטיווצ ַא ףיוא קַאה ַא יו טלַאֿפ רעכָא רימ ףיוא

 ,טנַאה ענעַײלב יד
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 ָאטעג ןוֿפ ןרעיוט יד

 ֹא

 טנַאה עקידרעַײֿפ עגנַאל א טָאה סע
 .ןסירעגֿפױא ָאמעג ןוֿפ ןרעיוט יד

 גָאמ רעד טייטש רעלטעב רעדנילב ַא
 גָאר םַײב
 ,טנַאװ רעמלַא ןוֿפ

 .ןטסױֿפ יד ןיא סנשָארג עקידנענייוו טימ

 ןָאמ םיומש ַא דניצַא ליוו רע

 ןרעיוט עטלַא ןעלקַאוװעצ ןוא

 רענעגנַאֿפעג רעד ןושמש יו

 סענָאלָאק ענלמרימ יד

 !ַָאמענ רעד טימ ןעמַאזוצ ָאד ןלַאֿפ ןוא

 תונֿבל עטרעמַאיעצ --- ןרעיוט ,ָא)

 (!עטעלגַאב טציא רעגניֿפןעקנַאדעג טימ

 .רָאװ עקידרעפעמ זיא'ס

 רעכעד ענירג ןוֿפ

 -- ןרעטש יד ּפָא ןעילֿפ

 ;עזַאלמייה רעדניק

 ןרעה ןוא

 .רוד א טםייחרעמוטש טרעביֿפ סע יו

 .רעכערברַאֿפ ןוא רעגניז ,רעֿפמעק ןופ רוד ַא

 ,רָאװ עקידרעסעמ זיא'ם

 ןביוש ךעלקיטש ןיא

 ,רָאמַאכומ רעטיור ַא ןוז יד סיוא טעז

 ,םינּפ רעדעי זיא טַאלבנעיסָא ןא

 ,גנַאלק רעדעי -- ןטייק
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 גנַאלש א יו טרעטעלק ורמוא יד ןוא

 רעביא
 רעביטש
 ןרעיוטמ
 -- ןוא
 !רעכעה

 ב

 רַאנ-םירוּפ ַא יו קישטשנירַאטַאק ַא

 .טנעמורטסניא ןקנַארק ןַײז ףיוא טלּפמירג

 ַײגוּפָאּפ רעלעג ,רעקַאסַאק א ןוא

 .טנעה עקידרענייב ענַײז ףיוא טּפיה

 רענניז א ךיוא זיא דַיי רעד

 טלענק רע ןוא

 :רעיוא ןיא ןַײרַא טצילב סָאװ גנַאזעג אזַא

 ,םָארגָאּפ ןיא טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה רעדירב ןביז" ---

 ."רעיוטמ ַא ַײב ןלַאֿפעג זיא רעטכא רעד

 ןּפַאטַאב ךעלרעדניק

 ,עקניראטַאק עטבױטשרַאֿפ יד

 ,רמז םעד טיירד סָאװ ,רע ןוא

 ,טעקַאנ ןוא ַאלב -- רעדניק יד ןוא

 ַײגוּפָאּפ ןטימ ןעמַאזוצ

 ,םעניילק רעגערט-רעסַאװ ןוא

 ,רעמע ןטצַאלּפעג ןיא הליֿפת ןַײז טנָארט סָאװ

 םענייא ןיא ךיז ןלױנקרַאֿפ

 ,לוגיע ןַא ןיא

 ,לגיּפש ַא זיא ןטייווצ ןרַאֿפ רענייא ןוא
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 ,ָאטעג יד ךיז טגנאלרעד לקאוו א זַא ,טֿפערט'ס רָאנ

 .עטעלָאיֿפ סױרַא ןצנַאמ ךעלרעטצנעֿפ ןוא

 ,ןעננולקעצ לכַײט ַא יו ,ביוטש םענעדליג ךרוד
 .ןעגנוי עקיגױאָאלב ךעלסעג יד ןציײלֿפרַאֿפ

 : םידי יד טסעֿפ ןוא טרעשאקרַאֿפ לברַא יד

 !ןעַײרֿפַאב ָאטעג ןַײז ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןליוו רימ ---

 ,רעביטש יד רענוד ַא יו טלַאֿפַאב ָאכע רעד

 .רעביא ךיז ןקוק ןרעיוט עקניטלַא יד

 ,ןקילב ךיז ןבייה סע ןוא .דנעלב ַא ןוא ץילב א

 ...ןקירב ץעקיטכיל יוװ ןעגנַאלק ךיז ןעִיצ סע

 םעַײמרַאֿפ ןוא ָארג ךיז ןעילוט ךעלעסעג יד

 .םײהַײרֿפ ןוא עביל רעד ןוֿפ טולב סָאד ןעעז ןוא

 .ןיוש ָאטינ ןעגנוי ןענעז'ס .דנעלב א ןוא ץילב ַא
 ...ןשָאלרַאֿפ גנועז ענעדליג יד ךיז טָאה סע

 ד

 .ןעַאלב טמענ ָאטעג יד ,טנווָא
 .ןרילָאק עסייח ןרעטַאלֿפ םע
 ןואג רעד ףיוהלוש ןיא ךיז טקעלּפטנַא'ס
 .ןריט ענרעּפוק יד רעטניה ןוֿפ
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 ינוי

1086 

 קענַאנ ןֿפױא טציז עלעדיימ א

 .לכיב ןוֿפ תויתוא יד טמעטַא ןוא

 : גונעּת םענעטלץז ןוֿפ יז טמיורט סָאד

 ,לכיש א ןוא דיילק א ןוא טיורכ ַא

 .רעסערג ץלַא םנטָאש יד ןרעוו סע

 .עווַאּפ ַא יו קעווַא טילֿפ ןוז יד

 רעסעמ ַא טעסױורַא טיצ גנוי ַא

 .עווַאילָאכ ןוֿפ לַארטש ַא יו ױזַא

 .חנֿבל יד טסַאּפעג ךיז טלָאװ טציא

 .רעיול ריא ןיא ָאד זיא יז ,ױהַא

 ,ענָאֿפ ענעסָאשעצ ַא : טכַאד'ס רָאנ

 ...רעיומ ַא רעטניה ןוֿפ ךיז טבייה סָאװ
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 .יךיא טינ

 ךַײא ןשיוװצ ןײגֿפױא ָאד רערעדנַא ןַא טעוװ סע ,ךיא טינ
 .ךַײרגינעק רעַײא ןסיוטשעצ ׁשַא ןוא ביומש ףיוא טעוו ןוא

 ,טַאבעג ןוֿפ רעַײֿפ םעניא טרעטַײלעג ,טומ ןווארב טימ

 .טָארט רעַײא וצ ןוז יו ןרעדַײלש רע טעװ עביל ןַײז

 ,םעד ךָאנ עטרעגנוהעגסיוא ןבעל ַא ןוֿפ שטָאכ ,ריא רָאנ

 ,םעלק ןוֿפ ךַײא ןעַײרֿפַאב טמוק סָאװ ,טרָאװ סָאד ןכאלסיוא טעוו

 ,ץירקעגנייצ ןוא סאה עלָאג ,ןטסױֿפ עטכָאֿפעצ טימ ןוא

 ,ץילב ןוֿפ םענעדנוצעגנָא ןַא םיוב ַא ףיוא סעּפלַאמ יו

 ,ײרֿפ זיא געוו ַא רָאנ ווו ןֿפױלקעװַא ריא םעוו דניוושעג
 .ייברעד קלָאֿפ ןגייא ןוא דניק ןגייא ןַא קידנטלישרַאֿפ

 זיוועד ןקיטכיל טימ ןעמוקנָא טעוו סָאװ ,רענעי רָאנ
 ,סיב א גנַאלש א ןוֿפ יו ךַײא ןוֿפ סטכעלש סָאד ןענערבסיוא םוצ

 ,םבעוועגכרוד םערוטש ןוא טכַאנ טימ ,רָאה סעלדוק יד רַאֿפ טעוו
 ! טבעל --- :ןרענודסיוא קיטומ ןוא קירוצ ףיוא ןעגנערב ךַײא
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 ןוז ןוא עמַאמ

 ןעמַאצרַאֿפ טינ רעמ ןיוש ךיז ןעק ךיא

 .טסיירט ןופ ןעקנַאלּפ םענעדלינ טימ

 עמַאמ א ענליוו ןיא טָאה טסיזמוא

 ,טסיירגעג ךיז ןוז ריא טימ לָאמ ַא

 ןדנוקעס יד קעווַא ןעילֿפ םע

 .ןַאב א ןוֿפ טכַאנ ַײב ןעקנוֿפ יוו

 ןדנוצעג ןבָאה ייז יצ םסייוו רעוו

 .ןַארַאֿפ טינ רעמ זיא סָאװ ,טַײצ ןַײמ

 רענייצ זיולב זיא ,ןַארַאֿפ זיא טציא סָאװ

 .םיֿפ רעטנוא טָארד רעקיכעטש ןוא

 רענייטש עקימַאלֿפ טימ טלנָאהרַאֿפ

 .זיֿפַאה רעטרַאצ רעד ץעגרע טגיל

 ןכַאמרַאֿפ טייקנייש ןיא זַא ,סייוו ךיא
 ,טֿפרַאדַאב ןגיוא ענַײמ טלָאװ ךיא
 ,ןכַארק ןָא סרענוד ןבייה'פ ןעוו רָאנ

 ,ףרַאה ַא ןוֿפ גנַאלק רעד זיא טבױטרַאֿפ

 רעסעמ שירענַײניצ ַא יו ,א

 טיירגעג טֿפַאשקנעב ןַײמ קילָאטש טלַאח'כ

 רעטסעל'כ ןוא ,לטנַאמ ןרעמנוא

 ,טײגרַאֿפ ןוא ףיוא טייג סָאװ ,ןוז יד
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 ןוירב ַא

 ,רַאדַאערַאמ ןוֿפ טקידנוװרַאֿפ סקָא ןַא : םינ שרעדנַא
 רָאװעג ןַײז ןלעוו טציא טלָאװ'כ .רעדלעוו ךרוד ןַאב יד טגָאי

 רעטַײװ ץלא טרעוו ןגָארטעג שטנעמ ַא ןעוו ,סע טניימ עשז סָאװ
 ? רעטַײברַאֿפ םייה רעד ןיא זיא ,טָאג ןַײמ ,רעוו ןוא ,דמערֿפ רעד ןיא

 .וימָאמָאקָאל רעד למיה ןֿפױא טביַײרש טולב ןַײז טימ

 ווירב-ןגעזעג ַא רעטציא רע טבַײרש סָאד : טינ שרעדנא

 ,עיליוו ַײב טנגוי ןַײמ ,שיטריא םַײב טייהדניק ןַײמ וצ

 .ץַיװ עטכַײֿפ ןַײמ טגנעהרַאפ ךיור רעטכַײֿפ א .רעמ ךָאנ ןוא

 ,ווירב ןצנַאג םעד ןײטשרַאֿפ דניצַא זומ ךיא .רעמ ךָאנ ןוא
 .ףילגָאריה רעמייהעג א יוװ ּפעקרעדלעװ ףיוא סָאװ

 ,ןלײה-ןענַאגאװ יד ןיא ךָאנרעד ,םיא ןרירֿפיש לעוו'כ
 ,ןלייצרעד ,סעקינװָארדנַאװ יד ,רעדירב עטסָארּפ ענַײמ

 .קנעדעג ךיא סָאװ ץלַא ןוֿפ קעװַא רָאֿפ ךיא : טינ שרעדנַא

 "! קנעב ןוא ביל בָאה" :ץררַאה סָאד "! סעגרַאֿפ" : ןרעטסילֿפ ןּפיל

 רעדליוו ,רעֿפרַאש רעדער עקידהנֿבל יד ןגָא'ס

 .רעדליב ,ןטלַאטשעגמיױרט ,ןברַאֿפ עלַא ןדַײנשעצ ןוא

 .טעטש עלַא ןוֿפ טָאטש ןַײמ זיא ןדנּוװשרַאֿפ : טינ שרעדנַא

 .טעליב ןייק טינ בָאה ךיא ,(ךיז ןשיווצ) סנקירעביא

 רעדיילק יד רַאֿפ ןּפַאכ ךימ דלַאב טעװ טנַאה א ,ןַײז ךָאד ןעק
 רעדייא ךָאנ ,לָאמ ןעָאלב ןיא ,ןַײרַא טכַאנ ןיא ףרָאװ ַא -- ןוא
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 ןיגַאב זיב ןגיל ךיא לעװ טלָאמעד ,ָא .סָאװ ןוא ןעוו
 ןיק רעקידלמעלֿפ א טמוק'פ יוװ ןעז ןוא דרע רעד ףיוא

 .ןענַאטשרַאֿפ טינ ךָאנ ץלַא בָאה ךיא סָאװ ,ווירב םעד טנערברַאֿפ ןוא
 . .ןענַאמוט ןיא ןעקנַאלב ,ןלייצרעד טינ םענייק ךיא לעוו
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 דיװרָאנ ןַאירפיצ

 ֹא

 ,דניז ןוֿפ ןיורק יד --- רעוו ןוא ,םור ןוֿפ ןיורק יד ךיז ףיוא טגָארט'ס רעוו
 .גנונױלַאב יד זיא סָאד ןוא דיײרֿפ יד םיוא יו ַײס טקעמ טנַאה א
 דניצַא ליזַאטכַאנ ןיא טַײוװ ןוֿפ עז ךיא ,טץָאּפ ,ךיד רָאנ

 .גנוניורקאב ענעדליג ןַײד ,ץנַארקרענרעד ַא -- ּפָאק ןַײד ףיוא ןוא

 --- ריד ןבעל ןוא .ּפיל ןַײד ףיוא טרעביֿפ ךָאנ גנַאלק רעניד ַא

 קינעש ןֿפױא עטגיילעצ ,ץזָאלמיײה רעלטעב הנחמ ַא

 ,רירַאב ַא ייז טסומ וד .עקיטכַאנ סנטָאש עטלַאק ןוֿפ

 ,קינעטרעטנוא -- ןרערט ענַײד רַאֿפ ייז ןעינק עלַא ןוא

 קעווא ןרעדנַאװ ןוא טכיל יװ ךיז ןדניצ ןרערט יד

 .ןלַײמ עקידמערוטש ףיוא ,עקיטולב ,עֿפרַאש ןרוּפש ךָאנ

 -- קעה ןטַײװ ןיא ןוא .מייהדניק עדנַאלב ןַײד .םייה ןַײד זיא טָא

 ןלַײֿפ עקידנֿפַײלש ענַײז טימ קנַאדעג רעשידניק רעד

 .טנעה עקידחנֿפל טימ רעטומ עָארג 8 .זיוה א
 .ןּפַאלאג עקיטסַאה טימ ןָא טמוק טַײצ עקידנקלָאװ יד
 ,טדנעוועג זיא טיײהַײרֿפ וצ סָאװ ,ענַײד טֿפַאשקנעב ענעי רָאנ
 ,ןּפָאקוצ ריד רעביא ךאלמ ַא יו ןגיױבעגנַײא םיימש

 םורַא ןרעיול סָאװ ,טַײל ענדיב יד ,ייז ןסייוו סָאװ
 תומַא דלד ענַײד ןיא --- טייקשיראנ ןוא ַײרעֿפַאלב טימ
 ,םולב עקידרעַײֿפ ַא יו ? מייקנייש רעטלייוורעדסיוא ןוֿפ
 ,סעמַארָאנַאּפ עטַײװ ןוֿפ ץַאל ןיא ץרַאה ןַײד טסָאה וד טקעטשרַאֿפ

 ,שא ןוֿפ יו ןּפיל טימ ,קנעש ןיא טעָאּפ רעד וליֿפַא

 רענייא יו ,טרָאװ ןטילגעגסיוא ןַײד טּפַאטַאב :טינ ךיד טײטשרַאֿפ
 .שַאלֿפ רעד טימ ךיז טליּפש ןוא ,יורֿפ ַא --- טינ ןגיוא ןייק טָאה סָאװ
 ,.רעניימש טימ ריד טרעֿפטנע ןעמ ןוא ,טֿפַאשביל ץעסַײוװ ַא טסגנערב וד
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 ,טײרדעגנַײא טֿפַאשטכענק ןיא טגיל סָאװ ,קלָאֿפ ןַײד ביל טסָאה וד ןוא

 ; ןסקינק ןיא ּפַארטַאס ַא רַאֿפ ךיז ןגייב סָאװ ,טכענק יד --- טינ רָאנ

 ,טייק ַא ןיילַא ךיז רַאֿפ זיא ןרָאװעג רוד ןַײד שטָאכ ןוא

 .ןסקיב ףיוא ןוא ןדרעווש ףיוא גנונעֿפָאה ןַײד טינ טרעטַאלֿפ ךָאד

 .דרע עקירעיורט יד ,עשילוּפ יד ביל טסָאה וד ןוא

 .טייקנייש עסיורג וטסעזרעד עלעקטַאכ ןעמורק רעדעי ןיא

 טרעהעג ןַײז ןזָארג עלַא וצ טסַײג ןַײד לָאז סע טסליוו וד

 .טײקנײלַא רעטנלע ןיא רעטרעטַײוװרעד ַא רָאנ טסבַײלב ןוא

 ,לעמעג'ס ,דיל סָאד זיא טנלע ןדעי ןוֿפ רעטנעענ רָאנ

 ,ןעמיור ,ןטַײצ סמערָא עװָאטינַארג טימ םורַא טמענ סָאװ

 לעה ןקידרעטיול ןיא שינרעטצניֿפ עטלַאק טלדנַאװרַאֿפ

 .ןעמיוצ עקידתורוד עקידוועכעטש עלַא טרעמעמש ןוא

 קילברעלדָא ןֿפרַאש ,םענעטנעמיד ןוא טָארט ןצלַאטש טימ

 .ןֿפָאה טימ לוֿפ ןוא גנוי טפיב .קעװַא טלעוו רעד ןיא וטסרישראט

 ,גירק ןוא סַאה ,לדיז טימ דנַאלרעטָאֿפ סָאד ךָאנ ריד טליב סע

 .ןֿפָא ריד רַאֿפ רעטציא ןרעוו ןטנַאזירָאה עלַא רַאנ

 ב

 .טסַײג רעייז טרעטַאלֿפ'ס -- ,םינואג ןרעטַאלֿפ ַאד .ץנערָאלֿפ

 ? ןטסעמרַאֿפ ,ןוזגיניק רעצלָאטש ,ָא ,ךיז וטסליװ ןעמעוו טימ

 טסַײר ךיז גַײטש ןוֿפ ףלַאװ ַא יו ןביולג רעד .ןיילַא ךיז טימ ---

 .ןטסערג ןוא ןקיטכעמ םעד וצ גנורּפשטלעװ םוצ רע זיא טיירג ןוא

 ןייב ןוא שיילפ ןוא טולב ןוֿפ ענעגייא יד טנעה ענַײד טימ

 טרעדנוהרָאי ַא ןופ טלַאטשעג יד ןעווַאק וצ ריד ךיז טליװרַאֿפ

 ,ןײטשנזדלעֿפ ןסַײװ ןוֿפ אזא טָאמש א ןטענקסיוא ןוא

 .רעדנּוװ ןוֿפ לָאערָא ןיא ןָאטעגנָא זיא טייקשידרע וו
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 ג

 ,קַאילַאּפ רעד טרעביֿפ סע .דנַאלרעטָאֿפ ןַײד טגיל טעטַארקרַאֿפ
 .סעלַאקסָאמ יד ןגעקטנַא ךיז ןבייח ןטסױֿפ עבָארג ןוא
 קֿאינָאק םַײב טנוימידראפ קנעש רעזירַאּפ ַא ןיא טסציז וד
 ,סעלַאבמיצ ןוֿפ ןוגינ םַײב ךעלעמעלב עלָאמש ףיוא טסבַײרש ןוא

 ,טינַארג ןוֿפ עטקַאהעגסיױא ןרוטּפלוקס יװ ןוא ...טסבַײרש וד
 .רעטסַײג עלעה ,ןטלַאטשעג ךיז ןקעלּפטנַא
 ךיל טימ ךיז טסלגנַאר ,ןָאטסיֿפעמ טימ טסוַאֿפ יו ,וד ןוא
 .רעטסַײמ רעד ,זיא רעגיז רעד רעװ טינ טסייוו ןוא

 ,דליב רעטמיול ןוא גנַאלק ןוֿפ דנובנעמַאזוצ אזַא ןַארַאֿפ
 לזדנעּפ רעקידרעַײֿפ א -- ןעּפ עקידנצירק ַא טרעוו'פ ןעוו
 -- טליג תורוד רעבירא סָאװ ,עעדיא ןַא םיוא טלָאמ ןוא

 !לָאז ןעשעג טֿפַארק ָא-יד קיביײיא ,ַא .קנעש ןיא ָאד וליֿפַא

 ,אוא םיורמרעביוצ ַא דלָאג ןיא ןבעווסיוא ךיז לָאז ןוא
 עיצַאטלאזקע עלעה זיא ,דליב זיא ,גנַאלק זיא רָאװ יד ּווַא
 ,אה-וה ןקיביױטש םענוֿפ ןֿפָאלטנַא ,שטנעמ רעד ,וד ןוא
 .עצַארּפ ןוֿפ טייקילייח רערָאװ רַאֿפ ינק יד ףיוא ןלַאֿפ טסלָאז

 ,ץייר ןוא ילג טימ לוֿפ ןעמוקנגעקטנַא ריד סָאד לָאז ןוא
 .ןגיוא עקידנעקנעב טימ ןַײשטנװָא ןיא יורֿפ א טמוק'פ יוװ
 !ץייוו יד ךָאנרעד רָאנ ,קיטכיוו זיא לדנרעק סָאד טינ ,ַא
 ! ןגיוב-ןגער רעד יו ,ןגער א טוג זיא לָאמ ץעלַא טינ

 - - ןעז ,ןליֿפ ןלָאז ןשטנעמ עלא סָאװ ,טכיל ַא ןַײז ףרַאד'ס
 .עביל זיא סָאװ ,טייקנייש ַא ןוא ,טייקנייש זיא סָאװ ,טֿפַאשביל ַא
 ,ןעוועג טינ לָאמ ןייק סָאװ ,טֿפַאשרעדורב א טעװ טלָאמעד זיולב
 .הביסמ רעקיטכיל ןיא עטנלע עלַא ןטכעלֿפרַאֿפ
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 םולבדוצ-ןיב ַא יו ןוא ,טביל רעדעי יוװ ,קלָאֿפ ןַײמ ביל בָאה'כ

 .ןרענ וצ טּפַאזןנייא םעניא -- המשנ יד ךיז טגָארט סע

 ,םוטעמוא רעדורכ ַא שטנעמ ןיא ןעזרעד ץירַאה סָאד ףרַאד'ס רָאנ

 .ןרעטש ןטסלעה םעד -- טכַאנ ַײב ,ןרעטצניֿפ א דלַאוװ ַא ןיא יו

 ,םולב ןּפָארט ַא -- טקנופ ַא .םיוא זיא דיל סָאד

 .ןרַאנַאֿפ ענעשַאלרַאֿפ .טֿפָאלש רענלעק רעד .טמוּפ זיא קנעש רעד

 טוה ןטיירב ןַײד ןָא טסומ ,ךיור ןעָאלב ןיא ףיוא ךיז טסלעטש וד

 .ןרַאװלוב יד רעביא רעמעד-ןגרָאמ ןיא קעװַא טסזַײרּפש ןוא

 .ןַאמוט םענעלָאטש ךרוד ןיגַאב א טקידלָאג סע .ליטש זיא'ס

 .עגעלָאק רעלעדייא ןַײד --- ןעּפָאש ןָא טמוק סױרַא גָאר ןוֿפ

 !ןַאמ רעצלָאמש רעד ,טנייוו ןוא לגױֿפגניז ַא טנַאה ןיא טנַארט רע

 .עגר רעד ןוֿפ ךיז טדניצ ןרעטש-ןגרָאמ רעד .ןָא ךיז טקוק ריא

 .תעל-תעמ ַא ןוֿפ דנַאר םַײב ןרעדנַאװ ןטעוליס ייווצ

 .הנידמ עכעלָאלב ַא ךיז טנכייצ סע ןגעווכלימ ךרוד

 ,זעוורענ ,ךיילב ,ןנעקטנַא ףױא-טרעטַאלֿפ יקצַאוװָאלס .גָאט טרעוו'ס

 ..ענירעלעּפ רעטכַײל א ,רענעדליג ַא ןיא טרעײלשרַאֿפ

 ד

 .ףוג ןַײד ךיז טרעקיוה לביטש-םעדיוב ןטלַאק םענמעט ןיא

 .רעטעלב עלעגנ טימ ךיד ןטָאשענּפָא טָאה םור ןוֿפ םיוב רעד

 ,ףור ַא ,יירשעג ַא טנורגּפָא ןַא ןיא םענייא ןוֿפ יוו רָאנ

 רעטעלַאּפ ןַײד ןוֿפ :עז ןוא ,ריד ןוֿפ גנאזעג סיורג ַא טכליהעצ

 -- ,ןיייר ןשילרעטסיוא םעַײנ טימ דליב ךָאנ דליב טעֿפױא טייג
 .רדח ןקידמעדיוב ןיא ייז ןעמוק םיחרוא עטַײװ יו
 ;ץיירק ןֿפױא רעדורב ןַײד ַײב יוװ ,ץרַאה ןַײד זיא טקינַײּפרַאֿפ
 .רעדיילק יד בַײל ןדימ ןַײד ףיוא יו ,ור ןַײד זיא ןסירעצ
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 ,דניק ַא ןוֿפ תוטמשּפ טימ -- שטנעמ ןטלייוורעדסיוא ןיא טסביילג וד
 רעכיז ףיוא ריד וצ לָאמ ַא טעװ ןעמוק סָאװ
 ,טניריבַאל-ןלַארטש ןכעלרעדנּוװ א ןיא יו ,טעוו ןוא
 ,רעכיב ענַײד ןוֿפ ץראה ןיא בױטשנטַײצ ךרוד ןכַײלשנַײרַא

 שימעג א ץדָא ןַײז ןוֿפ רעטסיליֿפ רעד ןשימ לָאז

 !ענעצס-למיח-ןוא-דרע רעד ףיוא ןוָאלק ַא יו ןצנַאט ןוא
 שימ ןוֿפ דנַאר ןֿפױא יו ,ןרעביֿפ קיבײא טעװ טולב ןַײד
 * ץסצוסענגמ 820ץסתג :; ייד ,דיל ןבירשעגנָא טשרעקָא ןַײד

 ֹה

 ,דנַאלרעטַאֿפ םוצ קירוצ קעװַא רַאג רשֿפא טסלָאװ -- סיוא רעה

 .עמנעל רעכעלרעבליז ריא טימ טרעטַאלֿפ לסַײװ יד ּוװַא
 ,דנַארלמיה ןטַײװ םוצ יו טֿפַאשקנעב ַא ןיהַא טיצ סע
 .עטנעקרעד ,עטנגײארַאֿפ אזַא ךַארּפש ןַײד טרָאד טרעטעלק סע

 ; םימעג ןַײד יוו םוא ךיז טַײב ,קיברַאֿפ טרָאד זיא למיח רעד
 .ןעיסָא רעדליוו א ץיײלֿפ א טרָאד טיג ,דלָאג ןצלָאמשעצ יװ ןוא
 -- ,םימ םענ טסיירט יד זיולב ,טײקדמערֿפ יד ךיז רעטניחַא זָאל ,ָא
 ,ןסָאגרַאֿפ טכענ ענַײד ןרעטש סעינעמשז טימ טָאה סָאװ ,טסיירט יד

 ,ךיז וטסריּפש רענעלק -- למיה רעד זיא'ס רעטיירב ,רעסערג סָאװ
 .רעטַאלֿפ ןסיורג ףיוא םיור ןבָאה לגילֿפױענוז ענַײד שטָאכ
 ךיש ענַײד ןוֿפ ביוטש םעד שטנעב ,רעטניהַא טלעוו יד זָאל ,ָא
 .עטַאנָאס עטנלע ןַײד ןליּפשסיױא ןלױּפ ןייק םוק ןוא

 .טנעּפעג ןיא זיא קלָאֿפ ןַײד בוא ,טײזַײרֿפ ןייק ןַײז טינ ןעק סע
 ,טײהַײרֿפ וצ גָאיעג סָאד ןוא שינעלגָאװ יד סָאװ וצ ,גָאז ןוא
 ?טנעוו טנזיומ טימ ריד ןוֿפ קלָאֿפ ןַײד זיא םע טמַאצעגּפָא ביוא
 .טעַײטרַאֿפ זיא טייקנייש יד .טרַאנעגּפָא עילָאד יד טָאה סע

 ַא יװ ןבירשעג ,רעדיל עטסנעש סדיװרָאנ ןוֿפ סנייא :"ןַאיּפעטרָאֿפ סנעּפָאש, *
 ,ןעּפָאש רֿבח ןַײז וצ טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ ןכייצ |
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 דַאקיצ ַא יו טגנירּפש ןוא ןירג קיבייא זיא גנונעֿפַאה רָאנ

 .ןגרָאמ זיב ױזַא ךָאנ ףיול .שינעטַײװ רעד ןיא רעטַײװ ץלַא

 ,דַארַאּפ רעקיבלעז רעד סַײנ א רעכיא טמוק ןגרָאמ ןוא

 .ןגרָאװרעד זיא לרוג ןַײד שטָאכ ,קיביילג רעדיוו טסיב וד ןוא

 ,דנַאלרעטַאֿפ םוצ קירוצ קעװַא טרָאֿפ וטסלָאװ רשֿפא זיא

 .עטנעל רעכעלרעבליז ריא טימ טרעטַאלֿפ לסַײװ יד ּווַא
 .דנַארלמיה ןטַײװ םוצ יו טֿפַאשקנעב ַא ןיהַא טיצ סע
 .עטנעקרעד ,עטנגײארַאֿפ אזַא ךַארּפש ןַײד טרָאד טרעמעלק סע

: 

 .קרעמ עלא -- ןסָאנַאב-טולב .דנַאטשֿפױא ןוֿפ טָאטש .עשרַאװ ןיא

 .ךיד טנעקרעד טינ טָאה זיוח ןַײד ןוֿפ לגיּפש רעד .קירוצ ַאד טסיב

 ,קרעוו ןַײד ןוֿפ הרוש עטצעל עשרַאװ ןיא ןקידנע טסעוו

 .רעדנעל עלַא ןוֿפ רעצ םעד ןציירקכרודַא

 ? טסקנעדעג ,טַאהעג ביל טכָאה וד סָאװ ,ױרֿפ יד זיא טָא -- עז ןוא

 .ןגעו עקידרענרעד יד ףיוא ,עמוטש א ,ךָאנ ריד טייג יז

 טסקנעב ןוא םוא טסעקנָאלב וד ,טײקטנעַָאנ ריא םַײװ זיא ריד רָאנ

 .ןגער ךָאנ ,רענעקורט ַא ,ּפעטס א טקנעב'פס יװ ,טֿפַאשרעדורב ךָאנ

 .קנַאצעג ןיא םינּפ ןַײד ףיוא ןעיסָא רעד טגניל טקיטולברַאֿפ

 .ןרָאװעג ָארג ןיוש --- דרָאב עקידלגילֿפ ןַײד ,רָאה עלטַאּפ ןַײד

 קנַאב 8 ףיוא טמַאזנײארַאֿפ וטסרעביֿפ ץעגרע ןטרָאג ןיא

 .ןרָאד ַא יו רעטצניֿפ ןוא קירעגנוה זיא וורענ רעדעי ןוא

 ןעוועג ,ןעוועג :םיוא טרעיורט עקוואקוק ענעדליג א

 .ןטָאש ןַײד ריד רעטציא זיא קירעביא ןוא ,טכַאנ יד וצ טלַאֿפ'ס

 ,ןעּפָאש רעלעדייא רעד ַײכרעד ָאד ןענַאטשעג שטָאכ טלָאװ

 .ןטָאנ ףיוא טּפַאכעגֿפױרַא ץלַא סע רע טלָאװ
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196 

1 

 ! ינעשז ,ןקידנע טינ ָאד ןבעל ןַײד טסעוו ,תועט 8

 ןקעלּפטנַא יז רַאֿפ טסלָאז וד ,סעקילַאק ,סרעלטעכ ןֿפרַאד ךיד

 ,ילבענ ןיא ןעגנַאז טימ דלעֿפ ַא יו ,ענַײד טייקנייש יד

 .ןקערטש ןּפרעפ עקנַאלב יו טנעה יד ריד וצ ןלָאז ייז ןוא

 מולב ןדנוצעגנָא ןַײד ַײס-יװ-ַײס טעוװ ןכעלקילג םעד

 ;עעדיא רעשיטלעוו וצ געוו םעד קידוועעז ןכַאמ טינ

 ,טור ןבעל ןוֿפ טנורנ ןֿפױא המשנ סעמעוו ,רעד זיולב

 .עייװַאז רעקיטכַאנ רעד ךרוד ןריּפשרעד ,ןעזרעד סָאד טעוו

 ,ןַאּפש ןקידסעװרָאב טימ לעווש ןַײד וצ רע טעוװ ןעמוק ןוא

 .ןלַאֿפרעדינַא ריד רַאֿפ ,ַײרֿפ ןטייק-רעגנוה עלַא ןוֿפ

 ןַאמערָא רעדעיא גנַאזעג ןַײד ןעקנירט םעוו ןַײװ יו

 .ןלַארטש -- רעטרעוו ענַײד טימ ךיז ןליּפש ןלעוו עדנילב ןוא

 ח

 ,ליזַא ןלעקנוט ןיא קירוצ ףיוא ןעמוק ןרערט יד

 .ןעמָאנ 8 טָאה ןוא טלַאטשעג ערעדנַא ןא רערט רעדעי זיא'ס

 ליד ןֿפױא ןעינק ייז --- עזָאלמייח יד ןוא רעלטעב יד

 .ןעמוחהּת ענַײד ןוֿפ ףיוא םייג טייקיטכיל 8 יוװ ןעעז ןוא

 .טּפירקסונַאמ ןַײד טציא זיא רעטנרעטשעגסיוא למיה רעד

 לוגיע ןעַאלב םעד ןיא ןוא .לָאמ ןטצעל םוצ םיא טסנעייל וד
 .טּפינקרַאֿפ --- יז ןוא םיא טימ טסרעוו .רעדיל ענַײד ןטכַײל סע
 ,לגילֿפ ץסַײװ טימ ןָא טמוק רעזיילסיוא רעד -- לַײװ א ךָאנ ,ָא

 ,טכילֿפ רעטצעל ןוֿפ לעֿפַאב .גנאזעג רענעסירעצ .טמומש ץלַא
 ,ענַאקיא-םיורט עטצעל יד קעװַא טלַאֿפ ,עקידנענערב ַא
 .טכיזעג ןַײד טרעווילגרַאֿפ טבַײלב'ס .ןרעטש יד טשעלרַאֿפ טניוו ַא
 .הנֿבל יד --- רעטסעוװש-ןקנַארק יד ּפָאק ןַײד ַײב טגיל טמסרַאֿפ
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 רעטצנעֿפ םַײב

 .ןענַארַאֿפ טינ ןיוש רעמ זיא םיובלּפע רעד

 ןסירעגסיוא םיא טכַאנ ךרוד טספברַאה רעד טָאה סע

 ּפעטס ןֿפױא רעטַײש א ךיז ןכַאמ וצ

 ,עטלַאק ןיא ןטנוװָא-רעבמעטּפעס ןיא

 .ןענַאּפש ןטֿפול רעד ןיא סענורטס-ןברַאֿפ ןעוו

 ."?ןענאיװ סָאד זיא בעלֿפױא ןוֿפ ךָאנ רענעש"

 .רעטצנעֿפ םַײב ,עלעגנִיי ,ךיז גיוו ,ךיז גיוו

 .ןענַארַאֿפ טינ ןיוש רעמ זיא םיובלּפע רעד

 ,טנערב ןּפיל ענַײמ ףיוא טולב ןַײז : רעווש ךיא

 ,טנעמַאנרָא םעד ןעז ןעק ,ליוו סע רעוו
 ןענַאיװרַאֿפ ,ןענערבסיוא טעוו רֶע רעדייא

 ןַײװ טימ םוּכ ַא ןיא יו ,יירשעג ןָא

 ,גנילרעטעמש א
 ןענַאטשרַאֿפ קילג סָאד טנַײה זיב טינ לָאמ ןייק בָאה'כ

 .ןענַאיוו ךרוד טמוק סָאװ ,אזַא טרובעג ַא ןוֿפ

 ,רעטצנעֿפ םַייב ,עלעגנַיי ,ךיז גיוו ,ךיז גיוו

 ןענַארַאֿפ טינ סָאװ ,טוג סָאד זיא רשֿפא ןוא

 ןֿפָא לַײװ .רעמ ןיוש םיױבלּפע רעד זיא

 ןענַאד ןופ עז'כ ןוא טפול יד זיא ןרָאװעג

 -- -- ךַײט ַא
 .ךַײלג טרָאד ץרַאהנענוז עמַאס ןיא ,ףיש ַא םיא רעביא ןוא

 ,ןענַאשטוב ןרעטַאלֿפ סע ּוװַא ,טנָאזירָאה ןֿפױא רָאנ

 לַאשזניק ַא יו טקעטש

 -- ןענַאד ןוֿפ טַײװ ענדָאמ --- ןקלָאװ א

 ,לַארוא ןקימַאלֿפ ןיא טנַאמרעד ןוא

 -- -- ןענַאב עקידנגָאי ךרוד ןעזעג בָאה'כ סָאװ

 ,רעטצנעֿפ םַײב ,עלעגנִיי ,ךיז גיוו ,ךיז גיוו

 .ןענַאיװרַאֿפ טינ לָאמ ןייק טעוװ דליב ַאזַא
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 רעטסעווש ןַײמ

 ,סעּפעטס עכעלרעבליז עָאלב ,ןעיינשטנווָא ןוֿפ ,טכירעגמוא

 .קירב רעטמיורטעגסיוא ןַא ףיוא רעטסעווש ןַײמ רימ ןגעקטנַא טמוק

 סָאּפע רעכעלרעדנווו א יצ עדנעגנעל ענרעבליז א ,ןיינ

 .קיזומ רענעטלעז א ןוֿפ רעטציא ךיז טָאה ןענוּפשענסיױא

 ןעניב עקידנעולג ייווצ רָאנ ,ןרעטש ןייק טינ -- ןניוא עריא

 .ּפעצ עריא --- ןטייק ייווצ ןוא ; ןעמולבקינָאה וצ ילֿפעג ןיא

 ,ןעניגאב 8 ןוֿפ דאילס רעד טבַײלב ,ןטערטַאב סיֿפ עריא רָאנ ּוװ

 .ּפעטס ןקיטנוװָא ןֿפױא הנֿבל א ןעגנַאגרַאֿפ טרעוו

 ,עטַײװ וד ,ענעגנַאגרַאֿפ וד ! ךיד ןעקרעד ךיא ,ענַײמ רעטסעווש --

 ,ריּפש ךיא למעדיוב ןַײמ ןיא ןּפיל עקידהעיקש ענַײד

 ,עטַײרֿפַאב-קידֿבוט-םוי אזַא ,ןעמוקעגנָא וצ רעהַא שזַא

 .ריביס ןוֿפ עגַײט א ןיא ןעקנוזרַאֿפ ,לרעטוכ םענוֿפ

 ,םערוטש ַא טקוצעגֿפױא םיא טָאה'ס ,ןיוש ָאטינ --- לרעמוכ רעזדנוא
 ,םיוועג -- טסַײג סרעטסעווש ןַײמ ןוא ,ןלַאֿפרַאֿפ טינ טרעוו טסַײג א רָאנ

 ,םערוֿפ ריא ,קילב ריא ,טלַאטשעג ריא שרעדנַא זיא ,טַײצ ןוֿפ ןַאמעגסױא

 .סיֿפ עריא ןטכַײל קייינש .רעבלעז רעד זיא לכיימש רעד רָאנ

 רעדיל ןבירשעג ךיוא טסָאה וד : ךיז ןָאמרעד ךיא ,רעטסעווש ,רעטסעווש --

 .ּפערט רעכעה ץלַא ףיוא ןעייג ןרעטש-ןוֿפצ ןטוג םוצ ןעוו

 ,יודיוו ןעגנוזענ ריד טימ טָאה לנױֿפ-רעמַָאי א תעשב ןוא

 .ּפעטס ןרעביא ןייבעג ןַײד ןטָאשעצ ךיז ןבליז ןיא םָאה
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 ךיא ןוא עטַאט ןַײמ

 ֹא

 ,ןכש ןַײמ זיא ליורג ןעוו ,דימּת רימ וצ טסמוק וד

 .רעטייווצ א רָאנ ,ןיילַא טינ ןײלַא ןיב ךיא ןעוו

 -- ,רעטײנשרַאֿפ ַא טסמוק וד ,עטַאט ןַײמ ,רֿבק ןוֿפ

 הנֿבל ןוֿפ ןַײש ַײב רעריביס ןעניילּפ ןוֿפ

 .ןוחטב ןוֿפ םַאלֿפ טימ רעיורט ןַײמ וטסלעהַאב

 ,ןסיוו ַײז
 -- ןסיוו ַײז

 רעטציא זיא ןעמָאנ ןַײד
 ,ןסיוועג ןגייא ןַײמ

 ןעיינש עשיֿפלעװ ףיוא רעמַײש ַא זיא קילב ןַײד

 .רעגניפ יד םערַאו טרָאד ןטַײװ רעד ןוֿפ ךיא ןוא

 רעגנִיי ,רעשידניק ץלַא ,ןרָאי ןיא רעטלע סָאװ

 הנֿבל ןוֿפ ןַײש ןיא ןגַײוװש ןַײד ךיא םענרַאֿפ

 .ןעייג םענַײמ טולב ןיא תוֿבשהמ ענַײד ןוא

 ,ןסיוו ַײז
 -- ןסיװ ַײז
 רעטציא זיא ןעמָאנ ןַײד

 .ןסיוועג ןגייא ןַײמ -

 ,ןֿפָאלרַאֿפ רעטלע ןַײד ןיוש דלַאב זיא סָאװ ,ןוז םעד
 רעַײֿפ עלעגרעב ַא ןוֿפ קירוצ וטסריובעג
 רעַײרמעג ַא טוט זיב ןבַײלב ןיוש טעוװ רע ןוא
 -- ,הנֿבל ןוֿפ יינש םוצ טרעטעלק סָאװ ,םעטָא ןַײד
 .ןוֿפצ ןטרעצנַאּפעג ןסַײװ ןיא םעטָא ןַײד

 ,ןסיוו ַײז
 -- ןסיוו ַײז

 רעטציא זיא ןעמָאנ ןַײד
 ,ןסיוועג ןגייא ןַײז
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 -- ,ןגיובעג טיימש עטַאט רעד -- רימ רעביא

 .ריביס ןוֿפ רענַײמ עטַאט רעכיוה

 ,ןגיובנלע ןַײז ןוֿפ רירנָא םעד ליֿפ'כ

 : רימ רעד ףיוא ןַײשּפָאןטָאש םעד עז'כ

 ,יינש טימ טקעדַאב ,ףוג

 ייווצ ןעלּפַא יד זיולב

 ,רימ ףיוא ,רימ ףיוא ןעגנירטכיל ןֿפרַאװ

 ,רעטסטנעקרעד ,רעטסקיטכיל ,חרוא רעטסביל --

 .ןַײּפ רעסיז ןוֿפ ץרַאה ןַײמ זיא קירַאשז

 ,רעטצנעֿפ ןיא םױבלּפע רעד רימ וצ טּפַאלק'פ

 ןַַיא דלַאב םיא ןכערב ,ןגייב ןטניוו

 : רעמ ץלַא טּפַאלק רע ןוא

 ,רעהרעד ,ףלעה ,ןֿפע"
 "!ןײרַא ריד וצ לַײװ א ףיוא ךימ זָאל

 ,רעביא םיא טגַיימש ּפַאלקצרַאה ןַײמ .גייווש ךיא רָאנ

 ,םיוב רעד ןיילַא ןיב ךיא : רימ ךיז טכַאד'ס

 ..רעבירג ןופ ךיז ןעִיצ ןעלצרָאװ ענַײמ

 .םיוק םעטָא ךיא ...ּפָא ןלַאֿפ ןגַײװצ

 : גנַאלרַאֿפ ןייא זיולב טנערב'ס

 גנאזעג ,ברַאֿפ ןרעוו

 .םיור ןוא טַײצ ךרוד ןרעטַאלֿפרַאֿפ ןוא

 ,גנוניױלַאב ןרעדָאֿפ ןרָאי יד .טכַאנ

 .לעק ןַײימ ןוא הֿבשחמ ןַײמ ןגרַאװ

 ,גנוניוװ עקידנענייוו ןַײמ ךיז טעדיוה'ס

 ,לעסוראק א ןעוועג טלָאװ יז יו

 ,טיירג ןיב'כ ,טנַאה ןַײמ ַאנ ---

 ,טײנרַאֿפ טכַאנ רעדייא

 ,לעווש ןַײמ ןייגרעבירַא טנַאה-ןיא-טנַאה
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 -- עטַאנָאס עשימרוטש א טנייוו סע .טכַאנ
 .םיוט ןוא קילג ןוֿפ זַאטסקע רעקיטכיל
 ,עמַאט .רעטנענ וצ םוק ,עטַאט רעטוג --

 ,טיוה ןַײמ ןוֿפ סנטָאש יד ּפָא רימ קעמ
 דניק ןוא ריד ןשיווצ
 דניצַא טיוט רעד טָאה
 .םױרטרַאֿפ רימ סנכייצ עטשרע ענַײז

 ,ןעיוב לּפמעט ַא דײרֿפ ןוֿפ טווורּפעג בָאה'כ

 .טרעצרַאֿפ םיא רעיורט ןקלָאװ ַא טָאה

 ,ןעיורטעג טרָאװ ןַײמ טלעוו רעד טווורּפעג בָאה'כ

 .טרעטשעצ רעקיטסַאה ַא סָאה א טָאה

 ,ןײלַא ךיא ןיב טציא

 ,ןייא -- ץעלא ןשיווצ

 ..דרע רעד ףיוא עלַא ןוא ןייא ןשיווצ

 ג

 ,לגנִיי ןַײמ ,דילגיוו ַא ריד גניז ךיא

 .וצ רימ טנוװַאד עלעדיֿפ ַא

 לגניר א רעגניֿפ ןַײד ףיוא ןָא וט'כ

 .ור -- שינעטנעקרעד רעגולק ןוֿפ

 ,רעכיוו ןיא ,טניוויינש ןיא ןריובעג

 .וד טסיב ורמוא ןיא ןסקַאװעג
 רעכיז טָארטרעדנַאװ ןַײד זיא דימ ךַאנ
 .ור ןוא גנוזיילרעד ךָאנ טקנעב ןוא

 ,םָאד ןעוועג זיא גנַאל יוװ : ךיז ןָאמרעד'כ

 ,וד ןעוועג םיוק ךָאנ טפיב וד ןעוו

 סעדנעגעל יוװ געט ןענעז ןיוש ןוא

 .ור ןוֿפ ןזַײרק ןיא ןעגנַאגרַאֿפ
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 ,ןדנּוװשרַאֿפ טנגוי ןַײד זיא ןיוש ןוא

 .גווַא ןוא ןיהּווו םינ טסייוו וד

 -- ןדנווו ןיא ,המשנ עדימ ןַײד

 .ור ןוֿפ גנובלַאז רעד ךָאנ טרַאג יז

 ,רעגנע-קידהמיא ץלַא טרעוו געוו ןַײד

 ,וצ טלַאֿפ ןדַײל ןוֿפ ןטָאש א

 רעגנעל ןיוש ןטראו םינ ןעק ץרַאה ןַײד

 .ור ןוֿפ ןדנַאר יד טמערוטש ןוא

 : ֹד

 למיה םענעגייא ןא ןעוו טאהעג ךָאד בָאה ךיא

 ,למיג א ןוא תיב א ,ףלַא ןַא :ןרעטש טימ

 טנעיילעג למיה ןיא רעדיל ענעדליג בָאה'כ

 ,טכענ עקילייה ןיא ,עֿפיט ןיא

 ; ןסיוועג ןַײז --- טולב ןיא ,טנקלָאװרַאֿפ -- למיח רעד

 ,ןסירעצ םינלזנ ןבָאה תיב-ףלַא ןַײמ

 םנעיילעג רעדיל ןייק טינ בָאה'כ יוװ ןיוש גנַאל ןוא

 .טכענ עקילייה ןיא ,עֿפיט ןיא

 ,ןביל ַא רֿבח א ןעוו טַאהעג ךָאד בָאה ךיא

 ,ןבירשרַאֿפ ןטֿפול רעד ןיא לָאמ א קנעדנָא ןַײז

 רעמסעווש עלעדייא עקיצנייא-ןייא ןַא --- ךיוא ןוא

 .יינש ןיא ןעקנוֿפ יו ןעלכיימש טימ

 ןעגנולשעגנַיא ףלָאװ ַא לָאמ ןייא טָאה רֿבח םעד

 ,ןעגנוזרַאֿפ ןוא םמױרטרַאֿפ ךיז טָאה רע ןעוו ,ּפעטס ןיא

 רעטסעווש ןַײמ ַײב ליטש ךיז ןבָאה טקנַאצעגסױא ןוא

 .יינש ןיא ןעקנוֿפ יו ןעלכיימש יד
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 ,רעמ ור ןייק טינ ,דיירֿפ טינ -- ? ןבילבעג רימ סָאװ זיא

 ,רעמורק ַא ,ןרעטש ןַײמ ףיוא שטמיינק ַאזַא זיולב רַאנ

 ןטינשענ טרָאד געוו ַא הֿבשחמ ןַײמ טלָאוװ'ס יו

 .םָאל ןקיציּפש טימ ,ןֿפרַאש טימ

 ,ןרָאד ןקיטסברַאה ַא יו ,שטיינק םעד םיא גָארט'כ ןוא
 ,ןרָאװעג תומולח ןענעז סָאװ ,ןרָאװ ךרוד
 -- םעטיר ןקידַײנש טימ ץעגרע ןעװעילַאװכ ןוא
 .םָארמש רעקיגרַאב א ,רעדליוו ַא

 ה

 ,רעטרעגַאב-קיטכיל

 -- ,הנס רענרעבליז

 רעטרעוו ענַײמ ךרוד

 עז ,ךיד ךיא עז

 .ןטיירג ַא קידנעטש

 ? רעדמערֿפ א וטסיב
 ?לָאבמיס וטסיב
 ?רעיורמ רעקינוז
 ?רעיוד

 ?רעױדַאב
 טֿפַאשביל ןַײמ רעדָא
 ? קיביײיא זיב קיביײיא ןוֿפ

 קיבײלגַאב רימ גָאז
 .לוק ןֿפױא ,ךיוה

 ,רעדמערֿפ ןייק טינ ןיב'כ ---

 .וצ רָאנ ךיז קוק
 ריד םענרַאֿפ ןוא רעה
 .וט ךיא סָאװ ץלַא

 .וד ןיב ךיא --- טסעז
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 ןענַאד ןוֿפ ןזַײרּפשקעװַא לעוו'כ
 ,דנַאל ןטקנעבעגסיוא ןַײמ ןיא
 ןענַאװַארַאק-עניװַאל ּוװו
 ,דנַאר זיב דנאר ןוֿפ ךרוד ןעמָארטש

 ,קינָאטניײא ,ָאד רעטצניֿפ זיא רימ
 טכוזרַאֿפ טינ בָאה'כ גנַאל-ןרָאי

 ,קינָאה ןעָאלב ןַײז --- טסָארֿפ םענוֿפ
 ,טכורֿפ עסיז ןַײז -- יינש םענוֿפ

 ןעלדנַאװרַאֿפ ךיוא ךיז לעװ ךיא זיב
 סָאװ ,עניװַאל-יינש ַא ןיא
 ןעלדנַאװ טעװ קידמעראברעדמוא
 .סָאמ רעסיוא ןוא טַײצ רעסיוא

 ,הנידמ א טעוו ןרעמיצ
 ,גָאט ףיוא טכַאנ ךיז טעוװ ןברַאֿפ
 עניװַאל ַא יוװ ץרַאה ןַײמ ןעוו
 ,גָארט ַא ןָאמ קישיור ךיז טעוו
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 יירשעג

 ,דרע רעד וצ טסורב רעטעקַאנ רעד טימ

 -- ,ןבָארגרַאֿפ ןזָארג ןיא םינּפ ןטימ

 טרעוו סע זיב ,ַײרש ןוא ךיא גיל ױזַא

 טרעהרעד ןעַײרש רעקיטסורבטיירב ןַײמ

 : ןבָאר ןוא ןרעטש ןוֿפ ,סעזָאירעב ןוֿפ

 ,טֿפול ןיא ךימ לדנַאװרַאֿפ

 םיור ןיא ךימ לדנַאװרַאֿפ

 לגױֿפ ַא ןיא --- וטסליוו ןוא

 ,םיוב ןטסנעש ןַײד ףיוא

 ןיגַאב רעד ץיילֿפ ַא טוט רימ רעביא
 .ןעמָארטש ענעדנוצעג עדרַאה ַא טימ

 ,ןיד ױזַא ץילב ַא יוװ ,יירשעג ןַײמ
 ,ןירג ןשידלעֿפ ןֿפױא ּפָארַא טלַאֿפ

 : ןעמַאנ ַא ןָא טלַאטשעג 8 טגָאי םע ּוװ

 ,ףוג ןַײמ ןוֿפ ךימ ַײרֿפַאב

 ,דימ ,ןבכָארבעצ זיא סָאװ

 ןטיילגַאב ךיד לעוװ ךיא ןוא

 ,ךיל ןטסנעש ןַײמ טימ

 ,דײרֿפ ןוֿפ ןגער א טרעוו טלַאטשעג יד

 רעדילג ענעדרע יד ןגָאװצ רימ טמענ

 ,דיילק ןקיטניו ריא ןוֿפ טליהטנַא ןוא

 ,דייר עקידלַאװ עמעראוװ טימ ןוא

 :רעדינַא ךיז טַײז ןַײמ ַײב לעה יז טנייל

 טעבעג ןקַיַײרש ןוֿפ

 -- -- -- טָאבעג א ןרעוו לָאז
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 ריּפשרעד ךיא ,עזרעד ךיא ןעוו רעבַא
 ,ןטעבעג ענַײמ ןוֿפ גנורָאװרַאֿפ יד
 רירַאב-רעגניֿפ ןעמעראװ רעייז
 -- ,רימ ןיא ,ןבעל ןַײמ ןיא ,טסַײג ןַײמ ןיא
 :ןטעקאר-ןעיירשעג רעדיוו ךיא ףרַאװ

 ַײנ סָאד ףיוא ךימ ףַאשַאב
 ,ןייצ ןוא ץראה ,ןגיױא טימ
 קירוצ ךימ לדנַאװרַאֿפ

 .ןײלַא רימ ןיא ץל 8 ןוֿפ 1087
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 טכַאנ ַײב רעטכיד ַא

 .ןכַאילש ןוא ןגעוו יד רעטכיד ַא טמעטָא סע ןוא .טכַאנ

 .דלַאװ ןקינרַאב ןוֿפ ןעמיווש ךעלרעַײֿפ עקניטיור

 .ןכַאז ןוא רעמייב ןוֿפ ןושל םעד רע טכרָאה טציּפשעגנָא

 טלַאֿפַאב ןוא טמוק סָאװ ,עינָאֿפמיס-רעטסַײג יד טמעטָא

 רעיוא ןַײז .טנגעג יד ןעגנַאלק עקיגיוב-ןגער טימ

 ,טינש ןֿפױא טרַאװ סָאװ ,ןרָאק םענוֿפ זאטסקע םעד טכרַאה

 .רעיורט םענעגנַאגרַאֿפ ןוא דײרֿפ ענעגנַאנרַאֿפ-םינ יד

 טיה ןוא םיא טכַאװַאב סע .ּפיל רעד ףיוא םיא ַײב זיא טלעוו

 .רעָאלב ַא ןרעטש ַא יו לעה ,טייקיבייא רעד ןוֿפ גיוא'ס

 טילב ענעברָאטשרַאֿפ סָאד לֵא

 .רעדלעוו עקיליורג יד ןיא

 : רעטיירג טּפַאשרֿבח ןיא ןעמוק ענעדנּוװשרַאֿפ ןעמייה

 .ךכס ןוֿפ לביטש ַא .רעטַײש ַא .ןלייה עלעקנוט

 ,רעטייווצ ַא וצ טריֿפ סָאװ ,לגעטש ַא טָאה םייה ןַײז רעדעי

 ,ךַאילש םוצ לגעטש ןוֿפ טריֿפ טנַאה ענעגרָאברַאֿפ ַא ןוא

 .ןענַאּפש ןשימטיר ןוֿפ גנונַאּפש רענעדנוצעגננָא ןיא

 .קילג ךָאנ ןוא טכיל ךָאנ רעמרעוו יד ןעִילֿפרַאֿפ ץעגרע

 .ןענַאק ץלוֿפ ייווצ טימ לדיימ סָאד םענורב םַײב זיא טָא

 .קילב רעקיקנוֿפ ריא רעפַאװ ןיא ךיז טזַײרקעצ רעטיירב

 ,ןענַאשטוב הנחמ ַא גנולגעז ַא ןיא ריא רעביא ןוא

 קירוצ ףיוא קעוַא טנטָאש

 .רעדלעוו עטשרערוא יד ןיא

 ,טלגיזרַאֿפ ןביוטש רעביא ,טָארט רענערױלרַאֿפ רעדעי

 .םיּפ עטקידנווועצ סרעטכיד םעד ַײב גנַאזעג טימ טינק

 ,טלניּפש ךיז עיליל ַא יוװ טַײצ יד הנֿבל רעד ןיא

 .זיא רע ּוװ טקעלּפטנַא ןגעוו יד ןוֿפ םייהעג רעד ןוא

 ,רעטסענ יד ןיא ךרָאשעג-לגױֿפ םעד ןריּפש וצ זיא טוג

 רוטַאנ רעד וצ ןוא !עלדָאי ַא ןוֿפ קנַאדעג םעד ךיוא
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 ,רעטסעווש ערעַײמ ןַײמ" :שידָאמטלַא ןוא טסָארּפ ןעַײײרשסױא
 ."ךודַאבורמ ןַײד ןַײרַא טיוט ןזיב ,ךיא ,סע ןיב ךיא
 ,רעטסערג ןיא םײקטבילרַאֿפ ןיא דרע'רד ףיוא ןָאט לַאֿפ א םעד ךָאנ
 רונש ןקיעזמוא םעד ןעז
 .רעדלעוו יד ןוא ךיז ןשיווצ

 .ןעלּפַאצרַאװש ענַײז ךיז ןטײרּפש ןעמענ טכענ ייווצ יו סיורג
 ,זיולב םיא ןעעזרעד ןלָאיֿפ עָאלב ,עקיטכַאנ
 ןעלּפַאמש ענעטנַאילירב יד ןיילּפ ַא ףיוא ןָא רעוו טנכייצ'ם|

 סיוא ךיז םיצ םוג ןַײז .רעדנַאװ ןמקיטלעװַאב ןַײז ןוֿפ
 הניכש יד .םערוטש א יו דרע רעקידלַאװ רעד רעביא
 ,ביומ עקייינש 8 יו םיא רעביא םורַא טרעטַאלֿפ
 ץענירּפושמ עדליוו יד .םולח ןַײז טרעוו ךאילש ןוֿפ רעגנעל
 ,ביומש ןיא ,רעטעלב ןיא ,ןזָארג יד ןיא ןַײא ךיז טלצרָאוװ
 .ענירג יד ןגַײװצ יד יו ןירג ענַײז טנעה יד ןרעוו'ס
 בייח ַא שילגױֿפ ךיז ןביג
 .רעדלעוו עקידרעב יד וצ

 קיכָאמ .שינעליהַאב ץסַײװ .שינעליטש ענעסּפעש
 .קערש ןוא טֿפַאשביל ןיא םנטָאש עקיגַײװש ךיז ןרַאש

 ,קיכָאנק ןוא קיגנַאזעג ,רעטכיד ןוֿפ ןטָאש רעד רעבָא
 קעװַא קיצרַאהטיירב ךיז טגייל ןוא רעבירַא ייז טפקַאװ
 .תילט ַא יו גרעב עקימייל עטרעווילגרַאֿפ יד ףיוא

 טלעווק סע ןוא .טולב ןשימסָאק ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעוו ץלַא
 ,סעילַאװכ ןוֿפ םעמיר ןטימ בַײל ןַײז ןיא ןַײרַא קיטסַאה
 ,טלעוו עטנרעמשעצ יד טשיור ןרעדָא ענַײז ךרוד

 .תוילמּפ יד םיוא ןרעטצניֿפ ,ךיז ןמישעצ סע זיב

 טלעהעצ ןגעוו יד ןוֿפ טכיל

 .רעדלעוו עקיטכַאנ יד ךרוד
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 גרעב יד ןיא

 ,םיֿפ יד ףיוא ןלַארמש ייווצ

 .טניוו רעַײרטעג -- טנעה ןיא

 םיר א ךיז ךיא גנאלרעד ױזַא

 טניריבַאל ןיא

 .יינש ןוֿפ

 םיז ןענעז םע
 יינש םענוֿפ ןּפיל יד
 .ןשוק טימ לוֿפ ןוא

 | -- סױרָאֿפ

 -- ,ןלָאּפוק ענרעבליז ןיא גרעברעטסנַאמ הנחמ ַא

 ןֿפילשעג ָאלב ןוא

 ןֿפיט ,ןֿפיט

 | ,ןלָאט

 - יינש ןיא ךיז ןגיל ןלַארטש יד

 יז ןיא סיוא ןריומַאט ןוא

 ...ןלָאבמיס עקילַײמגנַאל

 לַאטעמ ןקיכליה ןוֿפ טֿפול יד

 .טינשעג ןַײמ ןוֿפ טצַאלּפעצ
 -- גָאי ךיא

 .לֵא ןוא דרע ךרוד לַײֿפ עקנַאלב ַא

 טילּפ סע

 ,טייקלעה יד לַא וצ קירוצ ףיוא ןטָאש ןַײמ

 טַײצ עקידעּפירקס עטלא יד
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 .ןגָאירעד םינ ךימ ןעק ןיוש
 ?טַײװ רעסַאװ ןיא ?וװ ,ךיא ןיב ּוװ
 !ןגָאז רעֿפטנע ןַא רימ לָאז יינש רעד ,ליוו ךיא

 : םיֿפ ענַײמ רַאֿפ גנולק ַא טוט ָאכע רעד

 ,לָאמ 8 ךיז טנֿפע סע

 ,גרַאב ַא

 .למיה 8

 סנטָאש יד טימ ןעכָאֿפ רעדלעװעלדָאי יד
 ןטיײלנַאב ןוא

 .שינעגַײװש רעטעלָאיֿפ רעייז טימ געוו ןַײמ

 שינעגַײמש ןוא שינעלַאֿפ ןשיווצ לבריוו ךיא
 ,למיה ךרוד

 גרַאב

 .לָאט ןוא

 :לָאמ א טימ ןוא

 םיז ןענעז סע
 יינש םענוֿפ ןּפיל יד

 ,ןשוק טימ לוֿפ ןוא 1087
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 עדנעגעל יד ןבעוװ רימָאל

 ֹא

 .גנילירֿפ ןטשיורַאב גנוי ַא ןופ עדנעגעל יד ןבעוו רימָאל

 ,דרע רעקידתישארב ַא ףיוא גנילירֿפ ןטשיורַאב גנוי ַא ןוֿפ

 --- גנוליֿפרעד ןייא ןוא גנַאלק ןייא זיולב ןֿפַאשַאב סָאװ ,סענורטס ייווצ יו

 טרעהרעד גנאלק רענייא רעד ןוא .עמנַאּפשעג טֿפול ןיא רימ ןעלּפַאצ

 טייקדליוו יד רָאנ ,טייקדלימ יד רָאנ

 ,טײקטליּפשעצ רעשידניק רעד ןוֿפ

 .ןלַאװק עקידננילירֿפ יד ןיא טקידלָאנרַאֿפ שירֿפ ןענוז עלַא

 ,ןלַאנגיס עקיּפסָאנקרוא טםימ ןנעקטנַא טמוק ףושיּכ ַא זיב

 .ןעמאזוצ ךיז ןגָארט רימ ןוא ,ןדייב זדנוא טמענ למָאז ןֿפױא

 .קערש עקידנדַײנש עסיז

 .קעלּפטנַא ןקיזיורג ,ןטלַאק ֿברע לכיימש ןוֿפ דוס

 .ןעמי עלא רעטניה לזדניא םעד וצ ןעמוק רימ זיב

 ב

 .רעמוז ןיא טכַאנגעװכלימ ַא ןופ עדנעגעל יד ןבעוו רימָאל

 טעזרעד גיוא-םולח סָאד ןעוו .רעמוז ןיא טכאנ עטעלָאיֿפ

 ,רעמוק א ןוֿפ ןעמוק 8 ןוא ןעגנַאז עטכַײֿפ ןוֿפ סקאוועג 8

 .םענַאלּפ םעד ןרירַאב טמענ ,טשרעקָא ןריובענ ,טיוט רעד לַײוװ

 ןגַיײטש ךיא םענ ןגַײוװצ יד ךרוד

 ,ןגַײװש ןקידנרעטש א ןיא

 ןברק א יוװ ןּפמוז רעביא סמערָא יד ףיוא ךיד גָארט ךיא ןוא

 ןברָאֿפַאב טכַאנ יד טרעוו סע זיב ,לּפמעט א ןיא ןימענ א רַאֿפ

 .קיביײא ןטכַארטעגסיוא ןַא ןוֿפ ערעמיכ רעקיקָאל רעד םימ

 -- ןייאעבלַאז יצ ייווצעבלאז

 .ןילַא טָאג-םישוח רעד יו ,זָאלמייה ןענעז םישוח

 ,קיביײילג א טימ ,קיביײא ןא טימ טסיירטמוא םעד ייז ןטסיירט
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 0 ג

 ,ןטילבעצ-ילב ַא טסברַאה ַא ןוֿפ עדנעגעל יד ןבעוו רימָאל

 .בעוועג 8 ןבעוו רימָאל ןטילבעצ-ילב א טסברַאה א ןוֿפ

 ,ןטינש עקידֿפלח ןיא -- דרע ,לרעּפ עקידרעווילג ןיא -- ךַײמ

 .בעל ךיא ּוװ םולח ןַײמ ןיא ןוימד ןוֿפ סױרַא ךיד ךיא ףור
 רעדעי .קיטסברַאה ךיד עז ךיא ןוא

 רעדעס ןיא יו ,ןדנוצעג דילג

 .ןליוו םעד ןיוש רעבירַא טגעוו לרוג רעד ןעוו ,לּפע עטצעל

 ןליהרַאֿפ ,ןקעדנַײא ךיא ווּורּפ רעמוז ןטימ ,גנילירֿפ ןטימ

 .,םילָא יו לּפאגױא ןַײמ ןיא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,ןייוועג ןַײד

 ָאנד םענוֿפ ךיד ףור ךיא ןוא

 --- .ָאמינ ,ָאטינ ךיוא ןיוש זיא עטלעטשרַאֿפ-שטנעמ א רָאװ יד ווו

 --- -- -- םולח ןטיוט א ןוֿפ ןכרַאש רעקידנכַאל רעד זיולב

 ד

 .רעטניוו א ןוֿפ עדנעגעל יד ןבעוורעד ןוא ןבעוו רימָאל

 טכיש ןקידנעיָאו רעטנוא .רעטניוו -- עדנעגעל-יינש ןוא -טניוו

 רעטניה ןוא סױרָאֿפ ,ןוז יד טרירֿפ .טֿפַאשגנוי עקידצעגרע ןַא טרירֿפ

 .טכיל ןקידמעטיר םעד ןוֿפ האווצ יד טרעמילג ,טרעמיש

 ,הדירי ןיא ָאד ינק ךיא ןוא

 : יודיוו ןַײמ ןיא לכיימש ןוא גניז

 טקנוּפנערב רעד רימ ןרעוו טסלָאז וד ןריױװשַאב םייחעג סע טָאה רעוו

 טקנוּפ ןעזרעיז ךיא לָאז ריד ןיא זַא ? ןרָאיעטלַארטשענּפָא יד ןוֿפ

 ?רעטַײר ַא יו ךיז סױרָאֿפ טגָארט לגיוו ןַײמ ןוֿפ סָאװ ,טלַאטשעג יד

 | וד ןוא ךיא ןענַאװ זיב רָאנ

 -- ,ור ףיוא ןטיַײבסױא קיליוו תורצוא סנבעל םעד רָאג ןלעוו

 .רעטַײװ ,רעטַײװ ןבעוו רימָאל ,עדנעגעל יד ןבעוו רימָאל

90 



 סקידלַאו





 סקידלַאו

 אש

 ,לגָאװעג סגיוא ןַײמ רַאֿפ קידרעוו זיא ץלַא

 : ףָארטס ןַײמ רַאֿפ רעַײט ,ֿבושח זיא ץלַא

 לנָאל ַא ,לַאװק ַא ,דרע ,רעמייב ,ןזָארג

 .ףָאלש ןוֿפ טײקיברַאֿפ עטַײוװ יד ןוא

 רעטילּפש ַא ךיא ןגענַאב ץלֿא ןיא ןוא

 .ףוס-ןיא ןוֿפ

 ,עוָאירעב רעד ןוֿפ סַײוװו ןיא בַײל ןַיײמ עז'כ

 ,זיור ַא ןוֿפ גנוילב ןיא טולב ןַײמ ליֿפ'כ

 ץזָאֿפרָאמַאטעמ סרוטַאנ רעד םיוא ןוא

 .זיוה א שינעטנעקרעד ןוֿפ ךיא בעוו

 רעטיבענ ןַײמ ךיז טקעלּפטנַא ץלֿא ןיא ןוא

 .סיורג ןוא ףיט

 ,טֿפַאשביגרַאֿפ ןוֿפ ןדייר ןביוטש עטסָארּפ

 .דָאנג ןקידנטכַײל ןוֿפ --- יוט רעלימש

 טֿפַאשביל רעגולק ןוֿפ ןָא ןגָאז לּפע

 .דָאס ןטדײשענּפָא ,ןסַײװ םעד וצ

 -- ןעמיח ַא ןָא עגר עדעי זיא'ס ןוא

 .דָאש ַא רימ

 .קינַײמ זיא ,טליפרעד רימ ןוֿפ טרעוו סָאװ ,ץלַא

 .ןארַאֿפ ךיא ןיב ,טרָאװ ןַײמ טכיירג'ס רָאנ ּווו

 גונעת רעד טנָאלש רבדימ ןיא לַאװק ַא יו

 .ןאװַארַאק סנבעל ןַײמ טקָאל רע ןוא

 ןמיס רעד ָאד זיא ץלַא ןיא ,ץלא ןיא ןוא

 .ןַאּפש ןַײמ ןוֿפ
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 טכענ עקינוז ךרוד

 טכעלֿפעג-ןדנַאלריג
 .ריט ןוא רעיומ ףיוא
 טכענ עקינוז ךרוד
 .ריד וצ ךיא יג

 רוזַאל ערָאלק ַא
 .ןַײש טימ ןעיײרּפש טמענ
 .:רוטַאנ יד טדער סע
 ,"ןַײד ןיב ךיא ,ןַײמ טסיב"

 ; םיוב א ַײב גערֿפ ךיא
 ?רעגַאב ןַײד זיא סָאװ

 "םיור ןיא ןגַײװצ ךיז"
 ,רעה ךיא רעֿפמנע ןַא
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 ןעלמיה עשידרע

 ןעלמיח עדנור הנחמ ַא

 ,דרע רעד ףיוא טרעיוה

 ןטלעצעג ענענַײל יו

 .ןזיר עמייהעג ןוֿפ

 ןדנוברַאֿפ ייז טָאה רעוו ,ָא

 ?דרע רעטכַײֿפ רעד טימ

 ,ָאטינ זיא רעֿפטנֶע ןייק

 .ָאמינ

 .ָאטינ

 רעדנווו ןוֿפ טנַאה יד שטָאכ טלָאװ

 !ןזיװַאב זיולב ןטָאש ריא

 ,טרעַײֿפ למיה רעטשרע רעד

 .דלַאו א סױא-טמעטָא

 ,ןריובעג טשרע זיא דלַאװ רעד

 ,ןרערט םיא ןוֿפ ןציײלֿפס

 טרעדינ ןקלָאװ רעָאלב א

 :דלַאװ ןוֿפ קַאב רעד ףיוא

 .ָאטינ רעמ ןוא -- שוק ַא

 .ָאטינ

 .ָאטינ

 ,ןעלקנוט ,ןעילג טמענ דלא רעד

 .ןרעוו ןוֿפ ץוחמ טרעוו

 ; ךיז טזַײװַאב טֿפול ןוֿפ רימ ַא
 .טנָאזירָאה רעטייווצ

 לכַײמ קיגַאזגיז ַא ןוא
 .רענייטש ןשיווצ טלּפַאצ
 סע טודלַאה ,סע טעלג עברעוו ַא

 -- -- טנָאזירָאה םעד ַײב
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 .ָאטינ זיא טֿפַאשטנַײֿפ ןייק

 .ָאטינ

 .ָאטינ

 ,ןענַארַאֿפ זיולב טֿפַאשביל זיא'ס

 .רענייק ןוא סנייק רעטַײװ

 -- למיה ןטירד ןיא ןַאּפש ַא

 .דלעֿפנעגנַאז קידנָאלב

 טלמירד ױרֿפסֿפרָאד עגנוי ַא

 .ןבענרעד פרעס ןטימ

 קינייצ ןוא ףרַאש טקוק ּפרעפ רעד

 ,דלעֿפנעגנַאז םעד וצ

 .ָאמינ זיא ארומ ןייק

 .ָאמינ

 .ָאמינ

 ,ןטױט עלַא ןבעל סע

 .ןבעל ןטיוט ץלַא

 .טנווָא --- למיח ןטרעֿפ ןיא

 ,טכַאנ --- ןטֿפניֿפ םעד ןיא

 ןטסקעז ןיא טריֿפ געווכלימ ַא

 .ןביוט עסַײוװ ןשיווצ

 םעצולּפ למיח ןטצעל ןיא

 ,טכַאנ יד סיוא ךיז טשעל ,

 .ָאמינ זיא יז .ןיוש ןוא

 .ָאטינ

 .ָאטינ

 גנועז עטסקידעבעל יד

 ,ןביומש ןיא דנַאנוֿפ טלַאֿפ
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 ךַײט ַא ןוֿפ ןדנַאר יד

 ןעקנַאלב'ס יוװ ,גרַאב ןכיוה ןוֿפ עז ךיא

 טעה זיב .ךַײט א ןוֿפ ןדנַאר יד

 ןעקנַאצ ןוא ייז ןעלקנוטרַאֿפ טנַאזירַאה םַײב

 טעלָאיֿפ ןוא ןירגרעבליז ןטכַײל ןוא

 רעטנורַא קוק'כ .רעדיוו ןעלקנוט ןוא -- ַײנ'ס ףיוא

 רעטנוצ סמינּפ ןַײמ טשעל סָאװ ,ךַוט ןיא

 ,םיא רָאלק טכַאמ ,ףוג ןַײמ רימ טרעטַײל ןוא

 : םורד ,ןוֿפצ ,ֿברעמ ,חרזימ וצ גָאז ןוא

 ,טעז ןוא טמענרַאֿפ --
 ,רעביטמש ןוא גרַאװרעטעלב ןשיווצ ,ןטנוא יו

 .ןעמָאנ ןַײמ טֿפירשנכַײט רעטלַאק א טימ ןבירשעגנָא זיא

 .רעבירעד טלעוו רערָאג רעד םיא ןוֿפ טלייצרעד
 .ןמַא
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 סקידלַאוװ

 רמוח רעד טלַאֿפעצ יוטמ סנּפָארט ןיא

 ,םולב ןוא זָארג ןוֿפ

 ליוו סע רעוו ןוא

 ליּפשעג עלעדייא סָאד ןעז ןעק

 .רעבליז ןוא ָאלב ןוֿפ ,רעַײֿפ ןוא ץרַאוװש ןוֿפ

 ,םורַא דנור

 ,רעמייב ןֿפָאלש ,עטגיילעצ דרע'רד ףיוא

 .ךייה רעד ןיא ןסקַאװ סנטָאש יד

 ךייוו ןוא ליק זיא טֿפול יד

 .רעסַאװ ןקורט יו

 קַיור ,קיגַײװש

 .ןגעמש עליטש יד ףיונוצ ךיז ןשוק

 קיוווטינ-ווו

 .ןגעקטנא ךעלרעמילג ענירג ןעלטניּפ

 ,טסענ ַא ףיוא-מרעטיצ סע

 ,לַאװק ַא טכַײל סע

 ,טסעז וד

 ןסקא ףיוא ךיז ןעיירד ןטלעוװ יו

 .לַא רעד ךיז טלגיּפש ןעיוט ןיא יו ןוא

 ,יירשעג ַא ןבעגעג רעװ טציא טלָאוװ'ס ביוא

 ןטָאשעצ ךיז ןעלמיה עלַא ןטלָאװ זיא

 ,הלהב רעשימסָאק ןיא

 ײװָאלָאס ַא זיולב ןוא .ש"ש-ש רעבָא זיא'ס

 ןטָאש ַא ךָאנ ןטָאש ַא שירעטסַײג טֿפרַאװ

 ןטָאנ עקידנרעטש ענַײז קילדעוו ןוא

 ָאלָאט ןַײז יא רע טקעלּפטנַא

 ,ייוו ןַײז יא
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 טסענ ענערױלרַאֿפ

 טסעז

 ?טסענ ענערױלרַאֿפ יד געוװ ןֿפױא

 ,ןענורטנא רעניוװ ריא ,רעניווו ריא
 ,טכַארבעג ָאד טניוו רעד טָאה יז ןוא

 ,טכַאנ יד זיא םייה ןַײד סָאװ ,וד ןוא
 .ןענוֿפעג טציא טסענ עמעראו א טסַאה
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 רעמייב ייווצ

 ןעמַאמש טימ רעמייב ייווצ
 .ןעמאזוצ ןטכַאלֿפרַאֿפ

 טכעּפרַאֿפ ,ןטכַאלֿפרַאֿפ
 ,ןֿפג עשרעמייב יד
 ,ןעמַאזוצ
 ,ןעמַאזוצ

 .טכענ ךרוד ןוא געט ךרוד

 ,ץרַאה א ןיא ץרַאה ַא

 ,טכעלשעג ןיא טכעלשעג

 ןעמאלֿפ ענירג ייווצ יו

 ןטכַָאלֿפרַאֿפ

 ןעמאזוצ
 ,.טייקנייא רעקינייא ןיא

 -- ןעניורק עקַיױט יד
 ,טייקנייש רעקילייה ןיא

 גונעּת ןכעלקילג ןיא -- ןגַײוװצ יד

 .טלדורּפשעצ

 .רעמייב יד וצ טריֿפ'ס ןוא

 טֿפירשוצ א טימ ,געוװ א

 : רומאל ,ןַיײשנענוז ןוֿפ

 געוו רעד
 .עביל רעשידרע רעד וצ
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 טֿפַאשדנַאל

 ,ןלוד ַא ןוֿפ םולח רעד יו --- למיה רעד

 טלעווק ןוא טילב יז .ןוז יד םיא ןיא ָאטינ

 ןלוֿפ ,ןסייה א ןיא לגלוגמ

 . ,דלעֿפ ןֿפױא למייבנזיור ןדליוו ןוא

 טלּפענקרַאֿפ רע .ףשכמ א זיא טניוו רעד

 .טכַאנ טימ גָאט םעד

 .טלּפערּפ סעּפע לצרָאװ א וצ לצרָאװ ַא

 טכַאל ןקלָאװ ַא

 ,לגייא קיצילב 8א דלַאװ ןוֿפ טקניוו םע .ףָאלש ןוֿפ

 .לגייֿפ ןעִילֿפ ןרעטש עקידנלַאֿפ יוו
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 ןעמולב ןוא ןברַאֿפ ןוֿפ סנגער

 ֹא

 ,ןעייג םנגער

 -- םנגער עקידנעגנַאז ,עקידנעגנַאלש

 דרע רעד ףיוא ןריּפָאלַאג ןטניוו עסַאנ תונחמ

 ןַײא ןצירק ןוא
 ןיוא ןצילב ןוא

 ,עקַייה ןייק םינ תומולח

 ,ענעסקאוועצ שירֿפ ןעקנאדעג

 ,עקיילבדןירג
 ,ענעסקאלשעצ

 הרוֿפנ רעקידנשיור ןוֿפ ענעקָארשרעד

 ,רעטלמיחעצ רעד

 .רעטלמילבעג א טנווָא ןא -- ייז רעטניה ןוא

 עלעֿפרעד א -- םיא רעטניח ןוא

 ,טלמץעוושענסױרא דרע'רד ןוֿפ

 ,געוו ַא

 ןטרָאנױשרַאק ַא

 ןוא

 .שמנעמ א

 .טלמעלֿפַאב טציא סנגער ןבָאה גנידצלַא סָאד

= 

 ,רעדלעוו יד ןוֿפ ריובעג סָאד ןיב ךיא

 .דרע'רד ןוֿפ ןעלמיה ךיז ןליוו סָאוװ

 ,רעדלעמ רעקינוז רעד טסיב וד ןוא

 .טרעהרעד זיא טכַארט ךיא סָאװ ץלַא זַא

 ,ןעמוק ןַײד ןוא ייג ןַײד ןענאוו ןוֿפ

 ,דיירעג רעטיול ןַײמ ןוֿפ ,סייוו ךיא

 ,דײרֿפ עקיצײלֿפ-קידרעַײֿפ ,ָא

 .ןעמולב ןוא ןברַאֿפ ןוֿפ ןגער ,ָא
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 ,טײקטכַײֿפ רעקיזָארג רעטנוא ניל ךיא

 .ןַײש ןַײד ןוֿפ קנַאדעג ןיא טכבעװרַאֿפ

 ,םײקטכַײמַאב ַא רימ ףיוא ךיא ליֿפרעד
 .ןַײװ ןוא םולח ןוֿפ גנושימ יו

 .ןעמוג ןַײמ טקיטרָאװַאב טייקנייש ןַײײד

 .דַײז יו ךימ ןָא טדניצ רעַײֿפ ןַײד

 דַײנש ןוא ךימ בעלַאב :ךיד טעב ךיא

 .ןעמולב ןוא ןברַאֿפ טימ ,ןעמָארטש טימ

 ,רעטיול ףוגןרעטש ַא יװ ,וד ןוא

 ,טסַײג ןַײמ ןוֿפ דייר יד ומסמענרַאֿפ

 ,רעטױרטרַאֿפ ַא ריד וצ טרעּפשיול סָאװ

 טסַײרֿפַאב ןטולב ענַײמ לֵא ןוא

 .ןעמוטש ןטרעווילגרַאֿפ רעייז ןוֿפ

 ומ ךיא יוװ ,ןיילַא םינ ליֿפ ךיא

 ,ור ןַײמ ןוֿפ בייה א ךיז ריד וצ

 .ןעמולב ןוא ןברַאֿפ ןוֿפ ןגער ,וד

 ענירעלעּפ ןַײד ןיא ךימ טסליהרַאֿפ

 ,דָאנג ןַײד טימ בַײל ןַײמ טסרעטמַײל ןוא
 ענירגדלָאג רעדלעוו ןיוש ןעלקניֿפ טָא
 .דוס טימ ןוא טכיל טימ ןעגנַאהַאב
 ןעמונרַאֿפ הליֿפּת ןַײמ טסָאה :ליֿפ ךיא
 .טֿפוגרַאֿפ גנועז ןיא יז טסָאה ןוא
 ,טֿפול רעד ןיא ףיוא ךיא רעדלעוו טציא
 .ןעמולב ןוא ןברַאֿפ טימ טנגערַאב
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 לָאמנייא ןַא םענייא ןיא

 ,לדָאָי 8 ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפױא טילב סמיובנשרַאק א יו

 ,ןקידרע-ץרַאװש םעד ףוג ןַײמ ףיוא טלַאװקעג טײקפַײװ ריא טָאה

 דָאי ןקַיילג טימ ןטָאזַאב טָאה ןוז יד ןוא

 .קידרעוו טָאה ןעגנוזעג סָאװ ,טַאלב ןקיניטשרוב ַא

 --- ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא דיל רעדָא תעגושמ
 .עקיטעזַא סעגר ןיא --- םולח ןטשרע סטלעוו רעד ןוֿפ

 ,רָאװ רעזדנוא ןעוועג זיא ןיילַא ןגַײװש סָאד ןוא

 ,קיטעז טלָאמעד טכַאמעג זדנוא ףָאלש יװ ךָאנ רעמ טָאה סָאװ

 -- ןלַאֿפַאב זיא ץרַאה ריא ןטָאש ןַײמ ןוֿפ ּפָאק רעד ןעוו
 .ןרעמיצ ןיא ךיז-וצ ןָאטעג ּפַאכ ַא םיא טנַאה ריא טָאה

 לַאֿפ ןקינעי ןוֿפ םולח ריא ןיא טילג סע ןוא

 .רע טיצ רעכעלנַײּפ ץלַא ןוא ,ּפָאק רעטנטַָאשעג ןַײמ
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 טלַאהניא רעשירטקעלע

 ןענרעטש ןוא ןעמערוטש ןרעטש
 סָאגעג עשירמקעלע'ס יו
 -- ,ןענרעטסיצ ענעטינַארג ןיא
 .סָאלש ַא טכַײל רעטצניֿפ רעד ךרוד

 -- ןלייה עצרַאוװש ןוֿפ דלָאנ טמעטָא'ס

 .בַײלק ןייק טינ סע טיג רענייק

 ןלייא ץעָאלב טימ טבלַאז ץעמע

 ,בַײל ַא טכוז סָאװ ,קנאדעג א

 ,רעמעלב ,ןזָארג יד ןָא טינ ריר

 .ץילב ַא ויא לביומטש סכעלטיא

 רעטע ןליטש ןיא קעווא םיווש

 .םמירד ַא ,סטייווצ ַא ץרַאה ַא וצ

 חנושמ .ןרעטַאלֿפ לנייֿפ

 ,דלַאב טנורנּפָא ןיא ייז ןלַאֿפ

 ענול ןיטעג עסַײװ יד ןוא

 / .דלַאװ ןיא עטעקאנ א טצנַאט
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 רעַײֿפ

 למיה ןשידרע ןוֿפ המשנ

 !דרע רעשילמיח ןוא

 ,טלַאטשעג עטיור-קידוועעז ,וד

 ןענעק וצ ןבעל סָאוװ

 ,תונברק ענירג יד ןקוצרַאֿפ וטסזומ

 ןֿפַאשַאב טסָאה ןיילַא סָאװ

 .לָאמ א ןוֿפ לָאמ ןיא

 -- טשרָאד ןקיטולב רעייז ןַײא רָאנ וטסגנילש ןוא

 ,סיוא וטסיב

 ןקילב עכעלטע זיולב

 ןגיוא עקילָאצמוא ענַײד ןוֿפ

 .ןענייבעג עסייה עקישא יד ןיא לַײװ ַא ןבַײלברַאֿפ

 טכַארּפ ענעדנוצעצ יד --- ריד ןיא
 .ןעניילּפ ענעדליג ןוֿפ
 טכַאמ ענעדנּוװשרַאֿפ א ריד ןיא
 .ןענירג עקיגַײמ ,עקיגַײװצ טימ

 טכאנ עקיגַײװש ענעדנובעג 8 ריד ןיא
 .ןעניגַאב רעטשרע רעד ןוא
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 דרע רעד וצ טֿפַאשביל

 ,שידרעטס ןייק ןיא טינ רימ טימ ייג וד

 ! רערעמ --- ,למיח יו דרע יד ביל בָאה'כ

 ,רערעלק רימ טרעוו ,למיה רעמ סָאװ ןוא

 .שידרע ןיב ךיא זַא ,דרע ןיב ךיא זַא
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 שידרע

 ,ןגייא זיא ץלַא ,שידרע זיא ץלַא

 ,בַײל ןגייא ןַײײד זיולב זיא דמערֿפ

 -- ןגייל טינ ּפָאק ןַײײד טסלָאז וד ווו

 .בַײלברַאֿפ ,בַײלברַאֿפ : םיטש ַא טנַאמ

 ,םינוגינ יד ןענעז ענַײד

 ,רעדלעֿפ יד ןקינוזַאב סָאװ

 .םינשעג ןוֿפ תוחיר יד ןוא

 ,םענורב רעד ,לַאװק רעד זיא רענַײד

 ,ריד לעווש א געטש רעדעי זיא'ס ןוא

 ,ןעגנַאז עלוֿפ ןעגנַאלק סע ּווװ

 ,ןענַאמ עדליוו ןענָאמ סע ןוא

 ןטעבעג יו ןטערט סע ןעוו

 ,טירט עקידנשטנעב ענַײד

 -- ןטנוא ,רעסַאװ א זיא ןביוא

 ,דרעֿפ קיטכיל ַא זָארנג ךרוד טמיווש

 ןמנוזאב םעד דלַאװגרַאב ןבעל

 דרע יד ןוא ,סנקלָאװ ןֿפָאלש

 עריא וצ ךַארּפשנבלַאװש ףיוא טדער

 ,ןזָארג יד ךעלרעדניק ענירג

 ,גנירג ןוא גנוי טסרעיוה וד ּווו

 | הארנ-וניאו-האור ַא ןוא

 ןזָאלבַאב טייקטנעמיד טימ טמענ

 ,גנולמיהַאב יד ,גנולמילבעג יד

 ןלֿא עלא ,ןלארטש ץלַא

 ןכַאמרַאֿפ סָאװ ,ןכאילש יד ןוא

 .גניר ַא ןיא לגָאװ רעייז
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 רע טילב ָאלב ,קעלֿפןטקַאלֿפ א -- טָא |

 ,ץייוו ןשיווצ למיה ַא יו

 .רעטינש ןענַאּפש ןקלָאװ א ךרוד

 ,ץיײלֿפעג טימ ,קיּפָארַאגרַאב

 ,עדַאמס ַא ןיא ןסּפעש ןגָאי

 ,דלָאגניג ןטכַײל ןוֿפ םָארמש א יו

 .לָאט ןיא ךיז ןשעלרַאֿפ ןוא

 עדַאקלאװַאק-רעמיײב ַא ןוא

 טלגנירַאב ןוא קיּפָאלַאג טֿפױל

 ןרָאק ןשיווצ .ןורּכז םעד

 עקירנ עסַײװ הקיּתשב טסקַאוװ

 ,רעטכַײל-געוװכלימ רעטכַײֿפ רעד יו

 ,לוק ןַײד טילב -- םענייא ןיא ןוא

 -- סרעטַײש ןעמיווש ןכַײט יד ףיוא

 ,טכַאנ רעד ןוֿפ ןשריה עטמיור

 : םרעמַײר ןגָאי ןֿפיילש יד ךרוד

 ...טכַא בינ ...טכַא ביג ,ךיג ,רעכיג ---

 ,ןעלקנוט ,ןעלָאלב ןטכיל ץלַא

 .ןעוד ןרעוו ןכיא עלַא

 ,ןײלּפ רעד יו רעדמערֿפ זיא ץרַאה'ס

 ןעלקנונאר ןרעטיצ סע ּווו

 .ןעור סמעטָא עטצעל יד ןוא

 ,ןגיוא ןגירק ןגיוטס עלַא

 ,ןליטש ,ןעלמירד ןליֿפעג יד

 -- :טרעווילגרַאֿפ ָארג טרעוו ילג ןַײד ךיוא

 ,ןילַא --- וד ןוא ןייא זיא ץלַא
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 גנַאז ַא ןוֿפ טנורגּפָא ןיא

 ? ןעגנַאז ןשיווצ ןוֿפ גנַאז 8 ןעגנַאֿפעג ןעוו ךיד טָאה
 .ןעגנאגעג ןיב'כ ּוװ ,דלעֿפ ןיא ןעשעג םע זיא רימ טימ

 דלעֿפ ןטימ ןוֿפ גנַאז 8

 -- ןֿפָאלרַאֿפ געוו םעד רימ זיא

 טלעטשרַאֿפ ןוא ןֿפָאלרַאֿפ

 ,ןֿפוס עלַא וצ געוװו םעד

 ןדנובעג ךימ ףֹּכיּת ןוא

 .לגייא ןַײז ןוֿפ גנוצילב טימ

 ןדנוװשרַאֿפ זיא ןליוו ןַײמ

 ,לנייֿפ יד ןוֿפ ןטָאש ןיא

 םעצולּפ טָאה ףונ ןַײמ ךרוד ןוא

 ץנַאט 8 ,ילֿפ 8 ןָאטעג

 טנונעתרַאֿפ ךיז ןוא טסַײנ ןַײמ

 : ץנַאטסבופ רענערָאק ןיא

 ממעטַארעד ריא ןיא בָאה ךיא

 ,למיה א ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד

 ךימ טרָאנעג טָאה'ס ןכלעוו וצ

 .געוו רעקידטנװָא רעד

 ןעגנַאז ןשיווצ ןוֿפ גנַאז ַא ןעגנַאֿפעג ךימ טָאה ױזַא

 ןעגנַאלק ןוא דיײרֿפ ולוּכ ןוֿפ טלעוו ַא טקעלּפטנַאֿפױא ןוא

 םוֿפ וצ טלָאװ ךיא ןיחווו

 .ןעגנאנרעד טינ לָאמ ןייק
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 שטָארַאנ םַײב

 ,ןעלגעז עקידוועגייב עפסַײװ ןעקנַאלב רעפסַאװ ןצרַאװש ףיוא

 .ןרעטש למיה א ףיוא-ןגיוו סעילַאװכ יד ייז רעטנוא ןוא

 ,ןרעק ןקידעלַאװק סרעפַאוװ ןוֿפ טכַאנ יד סױרַא טפקַאװ סע

 ,ןעלגס יו ךעלרעַײֿפ עטיור ןעלטניּפ ןעמיוז-רעדלעוו ןוֿפ

 ןרעה ןעמ ןעק רעטציא ןוא

 .ןטָאש ןוא טכיל ןוֿפ ךארּפש יד

 ,ןטָארטַאב קנַאדעג ןוֿפ ןרעוו ןעלמיה עקידלגיּפש יד
 טנגערַאב ,רעקיטאנול יו ןעלגָאװ ןעלגעז עסַײװ יד
 .טנגעג ןיא ךיז ןעניֿפעג טינ ןענעק ןוא ,טכיל-ףושיּכ טימ
 : ןטָאברַאֿפ ,טדײשעגּפָא ןענעז ןעמייה עקידלקניֿפ יד

 טנגעקטנַא טַײװ רעצרַאוװש ןוֿפ

 .ןֿפיש עסַײװ ןוֿפ רַאה רעד
 שטָארַאג

 ילוי

 .ןֿפיט ענַײמ ןוֿפ ץרַאװש םעד ןיא לגעז רעפַײװ ַא טנַײח ןיב'כ .. 108
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 ןגרָאמירֿפ-רעמוז ַא ןיא

 ֹא

 רעטע ןקיריֿפַאס ןוֿפ בעוועג א

  ,ןגעוו עקיגרָאמירֿפ ענַײמ ןענעז

 רעטעּפש טייקיטכַאנ ךרוד ןבָאה ייז ךָאד

 ןגער א ווו ,נרעב ןשיוװוצ טכארבעג ךימ

 םרעױהַאב טייקליטש רעשיטענַאלּפ ןוֿפ

  רעטַײרק ,ןעמולבטניוו ענעקַָארשרעד יד

 -- .דרעיױר ענעטינשעגֿפױא-שירֿפ יד ןוא

 רעטַײלעג עריא טימ ןוזגנוי יד רָאנ

 ןצירּפש רעדלעװגרַאב יד רעטניה ןיוש טמענ

 עריא ןוא ,ןברַאֿפ ןוֿפ רעזייג ַא יו

 ןצילבַאב ןעקנאדעג עטלַארטשעגנֿפױא

 עריל ענרעבליז א .רעסאוועג ַא

 ןוגינ רעשרעלירט א ןוא ,טפול יד זיא

 סענורמס יד ןיא טציא טכױהעגנַײרַא טרעוו

 .ןגיוועצ טמענ טנַאה ַא יו טניוו א סָאװ

 סענויד ענעגנַאז יד ןטַײוװו ןוֿפ ןוא

 - ,רעגוא ןכעלטכַײֿפ ןיא ןעלדניא ןעמענ

 רעדליב עקיגרָאמירֿפ עלַא יד זיב

 רענולק שינעטנעקרעד ןיא ףיואדךעייג

 ,רעדליש ןַײמ ןוֿפ בעוועג ןיא
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 ב

 ,ןלָאטשירק ענירג יד ןענַאװ ןוֿפ ,8

 ? קיטורַאדנור נרעב ןרעמילנַאב סָאװ

 ,ןלָאט עקיזָאר ,עקיזָארג יד ןוא

 קימולב ?ךעלדנרעטש ןרעביֿפ סע וו

 ןואג א ןוֿפ טכַאדעג'ס יוװ .טולב ןַײמ זיא

 ,ןזָאלב עמעראוו טימ ךעלטניוו ןעמָארטש

 ןעָאלב ןעילב טֿפול ןוֿפ רבדימ םעד ןיא

 ןזָארג יד .ערָאלק ןסיזַאָא יו

 ןטערמַאב סָאװ ,טירט יד לחומ ןענעז

 לכלעווק ַא .הֿבשחמ ענירג רעייז

 ןטעלָאיֿפ ןיילּפ ַא ףיוא סױרַא טגניז

 ,לכלוק ןקימַארג ,ןקימַאל א טימ

 ,רעדלעוו עקיסונ-קידקירוועוו יד ךרוד

 ,ןסָאמ עלַא דניצַא ןרילרַאֿפ סָאװ

 -- רעדלערט עקימַאלֿפ יד טימ ןוז יד טזַײרּפש

 .ןסָאנַאב ךעלטיור טרעוו טַאלבַײרד רעד ןוא

 מלטרונַאב רעֿפעשַאב-עֿפש רעד טָאה'ס

 ,קֿפוד ןַײמ ןיא טּפַאלק רע ןוא ,ליֿפעג ןַײמ

 טלמרומ רענַײמ טסַײנ רעקַײײרֿפ רעד ןוא

 ,קיֿפױא טרעוו ןוא ףָאלש ןַײז ןוֿפ
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 ג

 ,רעקנַאלש םיױבלדָאי רעטקיכעּפרַאֿפ ,וד

 ; טרעדנוזענּפָא םָארטש ןקינוז םעד ןוֿפ

 ,רעקנַאלב םענורבלעווק רעקיזוקרוט ,וד

 טרעדנווװרַאֿפ ןוא טגניז טֿפַאשלניּפש ןַײד סָאװ

 ןענָאמ עקיטנַאילירב ,ריא ; טכַאדעג ןַײמ

 ,ךעלגנעטש עקיּפעלק עקירָאה יד טימ

 ןענָארט סָאװ ,םרעלירט עביל ,ריא ךיוא ןוא

 ךעלננעגרַאֿפ סָאװ ץלַא ןוא ,ןטֿפול רעד ןיא

 רעטציא ןעמעלא ךַײײא --- ,קיבייא סָאװ ןוא

 םישוח ענַײמ לא לַײװ ! תוכרב ענַײמ

 רעטצישַאב א -- ףוג ןַײמ ,קיטשרע ןרעוו

 ,םישוֿבל סנטַײצ עלַא סטַײצ רעד טימ

 ןטולב עקיבייא ערעַײא ןיא ןוא

 רעמנוא ןוא ,ןענַארַאֿפ טולב ןַײמ ךיוא זיא

 ןטורַאב םעד קילב ןכעלביל רעַײא

 ,רעטנורגרַאֿפ ַא םַאמש ַא -- שידרע ךיא ןיב

 ןדיישאב עטסמייהעג םנבעל ןַײמ ךיוא

 ,רעַײא שינעֿפיט רעד ןוֿפ סױא-ןלַאװק

 ןדיירֿפ עקיבלעז יד ןדניברַאֿפ זדנוא

 ,רעַײֿפ עקיבלעז סָאד ןוא
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 ד

 ןגעטש יד ףיוא שטנעמ רעטננעגַאב ,וד

 -- ,רעדעס עטלטיײרַאב ץעלוֿפ ןבעל

 ןגענַאב רעירֿפ רעקידיײרֿפ רעזדנוא

 רעדעי ןַײד ןוא ,םנ ַא שרעדנַא טינ זיא

 קילייצרעד זיא טנעק רעקיטַארמ סעװרָאב

 -- לגנַאר ןקיטולב ַא סלרוג ןַײד ןוֿפ

 קלח ריא ןעקנַאשעג טָאה ןוז יד שטָאכ

 ,לגנַאז ןקִייומ םעד יו ,ריד טעכיוא

 ןגרָאמטוג ריד גָאז ךיא ,טנעָאנ רימ טסיב

 טקינייא םע לַײװ ,טנַאה יד ריד גנַאלרעד ןוא

 ,ןגרָאמ רעקיברַאֿפ רעד ןדייב זדנוא ָאד

 טקינייר ,עמַאמרוא רעזדנוא ,ןוז יד ןוא

 לטרעג ַא יו טקעמש ןוא םנמָאש ץלַא

 ,ןעייה ןוֿפ תוחיר עכעלָאלב טימ ןוא

 לטרעצ רעטרעטיצעג סלטניוו םעד ןוא

 .ןעייוו ערעזדנוא רַאֿפ םַאזלַאב ַא זיא

 ןעמַאזוצ ,רעדורב רעקיגַײװש ,רימָאל

 ,ןטנורגרעד ךיז טלעוו רעד ןוֿפ דוסי םוצ

 ,ןעמאטש יד ןוֿפ םַאטש םענעגרַאברַאֿפ םוצ

 ,ןטנוא ןוא ןביוא םעד וצ
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 עניבַאר יד

 ,טניוו ןשידלעֿפ םעניא טכַאל עניבַאר יד
 .טניּפשַאב םבעוונוז טימ -- סמערַא יד

 ,רעטעלב עטרעטיצרַאֿפ יד טדניצ סָאװ ,רעלָאמ רעד

 -- ,ןלעג עקינערב ןיא ןענירג יד טרעדנערַאֿפ

 -- רעטעלַאּפ ןוֿפ טולב טימ ןגעװ יד טלטכַאּפש ןוא

 .ןלערק ענלּפרוּפ טימ טקיזדלַאהַאב יז טָאה רע

 ןעניײלּפ יד וצ ייז ןיא רעמציא יז טלקניֿפ זיא

 טלעֿפ'ס !ןירעקנעב עכעלײרֿפ-קירעױרט יד

 .עריל א רענניֿפ עלעדייא יד ןיא זיולב ריא

 ,עריא ךעלעכלערק יד ןעגניז רעבָא רַאֿפרעד

 ,ןענייוו יז טמענ לָאמ א טימ רָאנ ...רעבָא רַאֿפרעד

 :טלעוו רעד ןיא טַײװ לגױֿפטכַאנ ַא יו ױזַא

 טַאלב רענעקורט ַא יו ,טריּפשרעד יז טָאה סָאד

 .מַאמָארַא סטיוט םעד טימ טיוה יד ריא טרירַאב
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 ןברַאג ןרעוו ןרעטש

 -- ןענַאװש עזָאר יו טלַאק ןֿפַאג ןברַאג יד
 ןענַאד ןוֿפ ןעמיװשקעװַא טציא ןליוו יז

 דייר יד ןַײא-ןגייז ןוא
 דײשַאב םעד ןוא
 ,ןרעמש ןביז ןוֿפ
 םיובלמיה ןֿפױא ןעגנעה סָאװ
 .ןרעה ןוא

 ןלַײֿפרעַײֿפ ןרעטש ןביז יד : טָא ןוא
 .ּפָארַא דלעֿפ םוצ
 ,ֿפָארא

 --- ּפָארַא
 .ןלַײא ייז ,טרָאד ןברַאג ןרעוו ןליוו ייז

 ,ּפָא ןעמיווש ןברַאג יד .טעשעג סנ רעד
 ןביגרַאֿפ ןוא סנגעזעג 8 ןעגניז ןוא
 ,טַײוװ רעד ןוֿפ ןרעטש-רעדנַאװ יד
 ,םַײצ ןיא טבעוועגנַײא ,ןבראג ןרעוו סָאװ
 -- טַײברַאֿפ ןוֿפ רעדנוװ ןרַאֿפ ןעינק'ס ןוא

 ,ןביז יד
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 ןשרַאק לגַײװצ ַא

 ,ןשראק לגַײװצ ַא ריד רַאֿפ טכַארבעג בָאה'כ

 - .טכַאדעג ןַײמ יו ,קידלּפַאצ ,קיטַײצ

 ןשרי ןוא םענרַאֿפ .ךָאנ טמעטָא'ס יו ,רעה

 לזיב --- ,סנכייצ ,ןברַאֿפ ,סעיניל ענַײז

 .טכַאנ יד טינ טקישַארַאֿפ ילג רעייז

 רעדנוזַאב שרַאק רעדעי ןיא !ןָא סע קוק

 ,קילב ןקירעגַײנ םעד ןַײא-רעבקע
 ריד ןוז עניילק א ףיוא-טייג'ס ,ליֿפרעד ןוא

 ,לזירעג 8 ןיא טזַײרק סָאװ טֿפַאז רעד ןוֿפ

 -- ,קילג ןוא ןַײּפ טימ לוֿפ ,לטַײה רעטנוא

 ,רעמעלבַאב ןוא ץכעילב ,ץַארּפשֿפױא ןוֿפ ןַײּפ
 ;כענ ןוא געט ךרוד םָארטש רעקידלצרָאװ
 רעמעוו ןקידגנילירֿפ ןיא ןוז ןוֿפ דיײרֿפ

 ,ןעגנעה ירּפ א ןעז םַײב קילג סָאד ןוא
 .טכעֿפעג קידמערוטש ןוא ץילבעג ןיא

 ,ןביולג יא ,טומ יא םעד ןיא ןַארַאֿפ זיא'ס

 ,גָאיעג ןוא םעּפמיא ,טײקטבילרַאֿפ-ןוז

 ,ןביוא ןצנַאמוצסױרַא טֿפַאשחרוֿבג

 ןעגנערב ךיז ןוא ,ןשינעֿפיט יד ןוֿפ

 .גָאמ םוצ ןוא ןגער םוצ ,טֿפול רעד וצ

 קינוז ,רעביוז יו ,ליֿפ ןוא --- ןָא סע קוק

 ריּפש .לגַײװצ עטנײורַאֿפ סָאד ךיז טגייב'ס
 ,קינורמס ןוא טצרַאהַאב ,ןיד -- רעטיצעג ןַײז

 -- ,רעטנערבעגסיוא םעטָא יו ליטש ןוא ךייוו
 ,ריד ןיא ןײגוצנַײרַא טסולג ןַײז ןוא
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 : ןשרַאק לגַײװצ סָאד סנ ַײ ד ןיוש זיא רעטציא
 ,םַאטש ןַײז ןוֿפ רעדנּוװ םעד טנעקרעד טסָאה

 !ןשרי טייקנייש ןַײז דניצַא -- טנעקרעד טסַאה

 רעמנענ ענַײד רענייצ יד םיא וצ גייב
 !םעט םעד םייקיבייא ןוֿפ ךוזרַאֿפ ןוא
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 לּפע ןַא

 לּפע ןדנַאלברעַײֿפ םעד ּפָא טינ םַײר

 -- ,םיוב ןַײז ןוֿפ

 לּפענ ךרוד ןוז יד יו טקידלָאג רע ןעוו

 ,םיוב ןַײז ףיוא

 םיוק ןעק טיוה עניד ןַײז ןוא

 ףירטעג עקיילנ'ס ןטלַאה

 .ףיט רעד סיוא

 ןטכַײל ןיא ךיז ןגיוו רעמַײװ רע לָאז
 ,טניוונענוז

 ןָאמ טכַײל א לָאמ א ךָאנ רע לָאז
 ,םניוו ןכרוד
 טנירעצ בַײל ןַײז ןוֿפ רעדייא
 --- ױרטרַאֿפ ןשידרע ןַא ןיא
 .יומ לצילב'ס

 ,קיטַײװ טרָאד יו ,ןליֿפ רע לָאז
 ,ןילּפ א ףיוא
 .ןטַאשרַאֿפ טַײצלּפע ןַײז טרעוו

 קיטַײצ ןוא לוֿפ ןלַאֿפ רע לָאז
 ןײלא ןייא

 .ןטָאש ןַײז ףיוא
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 טצשה

 םערָא ןוא ןיילק סָאװ ,טוג

 םערָא ןַא טימ סָאװ ;דרע עליטש ןַײמ זיא

 לטרעצ ,יז םורַא ךיא לגניר

 לטרע סכעלטיא ,סרעדָא-לאווק עריא

 מגולקַאב ,טצראהַאב ּווװ ,חמש ריא ןוֿפ

 טנול

 ,לקנירּפש ןדעי ןוֿפ ןוז עניילק א
 ;לקניוו םענירג ןוֿפ גיוא ךעלביל ַא טקניוו

 .ןטלַא וצ ףיוא ןיוש טרעה טיײקטלא יד ּווו

 ,רָאװרַאֿפ : דרע ןַײמ ןיילק זיא יז סָאוװ ,טוג

 -- רָאה א ףיוא שמָאכ ןַײז רעסערג יז טלָאװ
 ? ןטלַאהַאב טייקיבייא ריא ךיא טלָאװ ּווו
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 ץילב ַא ןוֿפ ןורּכז

 ֹא

 ,םערוטש רעקיצילב א ןריובעג ךימ טָאה סע
 ,ןיײז-לימש סָאד ןיב'כ םגה

 ,םערוֿפרַאֿפ ,ךימ טַײברַאֿפ : ןָאמעד ןַײמ ַײב טעב ךיא

 ןַײז ליוו ךיא סָאװ ,םעד ןיא

 רעַײֿפ םימ סנקלָאװ ענעדָאלעגנָא ייווצ ןוֿפ
 -- רעמילבעצ טֿפַאשביל ןיא

 ,רעַײנ שינעלדנַאװרַאֿפ ןיא ריובעג ַא ךיא ןיב

 .רעטירד רעייז ךיא ןיב

 ןדנוקעס עּפַאנק ,שטָאכ .רעטלע ןייק טינ בָאה ךיא
 ,ןכייצ ןַײמ ךיא קעלּפטנַא

 ןדנוברַאֿפ זיא טסַײנ ןַײמ .ביײהנָא ןיב'כ .טֿפַאשגנוי ןיב'כ
 .ןכייה עשילמיה טימ

122 



 ב

 ,דלעֿפ ןיא םיוב ןצרַאווש א ןעזעג בָאה ךיא

 -- ,ןטנלע ןַא

 גַײװצעג ןַײז ףיוא ךיא בָאה

 : גניר ןקידרעַײֿפ ַא ןָאטעג ףרָאװ א

 ,םיוב ,ךיז קערש טינ" --

 ."קנעדנָא ןַא ריד רַאֿפ זיא סָאד

 ,טלּפרוּפרַאֿפ ךיז ,ןקָארשרעד ךיז טָאה םיוב רעד

 ןײלַא קָאטש
 ,שריה רעקידענערב ַא יו ןֿפױל ,ןֿפױל ןעמונעג

 .רעדלעֿפ יד ךרוד ןוא לָאט ןיא ,גרַאב ףיוא

 ,טמַאלֿפַאב ץלַא טָאה דנוצעגנָא ןַײז

 ,רעֿפרעד עקידנסּפעש יא

 ,טנגעג רעד ןוֿפ ןגיוא יד -- ןרעסַאװ יא

 ,דלַאװ ןטכידעג ןיא ןלזג םעד ךיוא ןוא

 ךָאנרעד
 (טרעּפמילקעצ ךיז רעקעלג עלַא ןבָאה סע)

 .ןֿפרָאװעגנַײרַא ךַײט ןיא םיוב רעד ךיז טָאה
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 ג

 ,ןטעבעג טינ ךיא ןיב ןעמוקעג
 -- ןײטשרַאֿפ וצ ,טלעוו ,ךיד

 ,ןטענַאלּפ ןשיווצ ןוֿפ לנױֿפ ַא

 -- ,ןייא ןוא טקיצנייאעג

 ןּפיל עשיטסָאק יד טימ ידּכ

 ביוטש ןַײד ןשוק וצ

 ןּפינקרַאֿפ וצ טכַאדעג ןַײמ לֵא ןוא

 .ביולג ןַײד ןוא ריד טימ

 ,קידנעלב ױזַא ךיא ןיב ןעמוקעג

 .טשרעהעג טָאה טכַאנ לַײוװ

 קידנעטש ףיוא ןעמוק לעװ ךיא ,ןַײז ןעק

 .טשרע יוװ ,רעגנוי ַא

 ,רעיוט ןוא ריט וצ ןעמ טכַאמ סָאװ רַאֿפ
 גָארט א ךיז ביג'כ ןעוו
 רעיורט םעד ןבַײרמרַאֿפ וצ ,דײרֿפ טימ

 ? גָאז ,ןרעדעי ןוֿפ

 גנוטכילעצ עֿפראש ןַײמ זַא ,טניימ עמ

 -- ,קילב סנדעי טדנעלרַאֿפ

 ,גנוטכיר זיולב ,םעמיר זיולב רעבָא ןיב'כ

 .קיזומ ,המשנ

 -- ,רעדמערֿפ ַא ריד ןיב ךיא זַא ,ןַײז ןעק

 .ביגרַאֿפ ךיא ,םייוו ךיא

 : ריד םענרַאֿפ ןוא ,טלעוו ,ַײז ןסיוו רָאנ

 .ביל ךיד קיבייא כבַאה'כ
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 ןעמָארטש עשיגרַאב

 ןעמָארטש עשיגרַאב עקיגָאי יו ,רעדירב

 ,תומולח עטצעל ענַײמ קעװַא ןציילֿפ

 טימ ךימ ןּפעלש ,עקימיוש ,עקישיור

 ,פָאלַאנ ןיא

 ,סמערָא יד סרעקנַא יװ ןֿפרַאװרַאֿפ ךיא ווורּפ

 -- ,לסקא םענעזדנַארב טימ סעילַאװכ יד ןעמיוצ

 טסוֿפ עקילַאװכ ,עקיזיר א ךימ טשטַאּפ

 .ּפָארַא גרַאב

 : ןעגנוזַאב ןעוו בָאה'כ סָאװ ,רעמייב יד ךיא ףור

 "! ןעמָארטש ענַײמ טמױצרַאֿפ ,ךַײא רעוושאב'כ ,רעמייב"

 דלַאװ א ךיז טגָארט'ס ןוא ןעלצרָאוװ ךיז ןכערב

 ,לַײאעג ןיא

 ,לרוג ןוֿפ םנכייצ יד -- סנקלָאװ יד ךיא ףור
 :ןרעמש עקיבייא יד םנקלָאװ רעביא ןוא
 לעווש ןַײמ שטָאכ ריא טַײז ,ןרעמש ןוא סנקלָאװ"
 ."לַײוװ ַא ףיוא

 ,סעילַאװכ עקיטניוו ףיוא סנקלָאװ ךיז ןעלקיוו

 ,ןגיוא יד ןיא רימ ַײב ןרעטש יד ןעלנָאה

 לעווש ןייק" : טּפשימ ַאזַא רעחרעד ךיא זיב

 .?ָאטינ זיא

 -- "ןֿפַאשַאב יז ךיא לעוװ זיא ,ָאמינ זיא'ס ביוא"
 -- המשנ רערָאג רעד טימ סױרַא ךיא םורב
 טַײצ עשידרע ןַײמ ךיא ליוו ןעקנירטסיוא
 .ַאנד ןזיב
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 .זיילסיוא ןוֿפ טינ קנוֿפ ןייק .רעֿפטנע ןָא טייקלימש

 סנבעל ענעגייא טינ ןענָאילימ ןשיווצ

 גנַאג ןטשרערוא טימ ץענרע ךיז ךיא גָארמ

 .ליֿפעג ןוא

 ןעמָאנ ןַײמ .ןעמוק ךַײא וצ לָאמ א לעוו'כ : סייוו'כ

 ןדניצ ןוא .םערוטש רעד קיכליח טעוו ןעגניז

 טכיל ענעשַאלרַאֿפ סָאד ךַײא רַאֿפ ךיא לעוו

 ,ליצ ןַײמ ןוֿפ
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 סויריס

 שינעלמעלֿפעג עָאלב

 טײקיטכַארּפ עטַײװטנָאנ

 שינעלמערד רעד רעביא

 טיײקיטכַאנטעּפש רעד ןוֿפ

 ,רעטרעטַײלענפױא רעד

 !רעקיזוקרוט קידלָאג

 רעטרעטַײשעגֿפױא ,וד

 -- רעקיזומ רעשילמיה

 ,ילגנרָאצ ןיַימ ָאד עז

 ,ןעמעננָא וט סנַײמ טרָאוװ'ס

 ילג-ןורּכז ןַײד ןיא

 ! ןעמינּפרַאֿפ ךימ ומ
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 גרַאב ַא ףיוא

 ,טלַאש רעכלעוו ,ןָאט ַא זיא'ס
 ..ןעגנולקרַאֿפ ןזיא קיזומ עדעי ןעוו

 שָאוהי

 ,ןענירג יד טגנילשרַאֿפ ָאלב סָאד ּוװ ,ןטרָאד
 םָארטש ןַײז ןיא ןוא ,לַאֿפרעסַאװ 8 טגָאי
 ,ןעניּפשרַאֿפ קילב ןטצעל ריא ןוז יד טוט

 ,םָארטש ןטימ םענייא ןיא טצײלֿפ יז ןוא

 ,ןטלַאּפש ,ןדלַאֿפ ךרוד ,לָאט ןיא םָארטש רעד טקנַאלב'ס
 ,ָאנד ןַײז ףיוא ןַײשנוז יד טכַײל טרעטיצ'ס
 ןטלַאהַאב טינ רצוא ןַײז ןעק רע רָאנ

 .ָאלב ןוֿפ טײקכעלדַײמרַאֿפמוא רעד רַאֿפ

 .סעיכיטס עקיטֿפול ןוֿפ סױטשעגֿפױא

 טרעבעג ָאלב סָאד ןוא .סָאכע-רעַײֿפ

 תויח סָאד סױרַא טשוק ןוא ור ןלַאװק

 .דרע רעד ןוֿפ

 ,העש ןַײמ זיא רעטציא

 !רעטיבעג ןוא רעדיירֿפ

 רעמיצ א ,גנַאלק 8 ןיב'כ

 ,ָאלב ןֿפיט ןַײד ןיא

 לגיוטס ןכייוו ַא ףיוא

 ,ןֿפַאשַאב ךימ וטסָאה

 לגױֿפ רעטיור ַא ןוא

 מקיּפ ,טקיּפ ,טקיפ

 ןֿפַארט עקידתישארב

 טרעטַאלֿפ ןוא ףיילש ןַײמ ןיא

 .סויריס ןרעטש םעד וצ
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 ןעלמעק יד יו סנטָאש ןענַאװַארַאק
 טכרָאֿפעג טימ רעסַאװ ַא ַײב ןעינק
 ןעלמערד ןסיז ןיא ןיוש ןבַײלברַאֿפ ןוא

 טכרָאש גנויוט יד .ינק עכייוו יד ףיוא

 רעדניק עָאלב .רעטעלב עסַײװ ןשיווצ
 טניוו א .זָארג םימ ףיונוצ ךיז ןשימ
 רעדניברַאֿפ ַא יו ןָא למיה ןוֿפ טמוק
 טדניצ טייקליטש יד .טַײצ ןוא גנַאזעג ןוֿפ

 .ןלָאט ףיוא ןקירבננעה עטץעלַָאיֿפ

 .טֿפור גנומימש ןוֿפ םימש א --- דלַאו םענוֿפ
 ןלָאיּפ ןוא טֿפאזקינַאה ןוֿפ שימעג א

 ,טֿפול יד זיא

 טיה ,רענַײמ לרוג

 .-- לקַאװ ןוֿפ טירט ענַײמ

 ,לקַארָא ןַא רימ ַײז

 טילב טנוװָא ןעוו ,טציא

 ןעקנַאדעג יד רעטנוא

 ,לדָאי ןוֿפ ןיורק ןיא ןוא

 ןעקנַאלּפ םלמיה םַײב ןוא

 טצילב ,טצילב ,טצילב

 יד ןוֿפ המשנ יד

 .רעדלעוו עקידלצרַאװש

 ,קיביײיא זיא יז יצ ,סייוו רעוו ? טייקיבייא

 דניצַא סָאװ טנווָא רעבלעז רעד ןעוו

 קיביײיהרעד ,טצרַאהַאב רעמ ןעמוק טינ טעוו

 ? טנירש ןקידלצרָאװ סרעדלעוו יד ךרוד
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 ןורּכז ןַײז .קיביײלג זיא גראב רעד רָאנ
 זיא רע ןעוו ,תורוד יד טקנעדעגרַאֿפ
 ןרָאװעג יוװ ןוא ,לָאט א ןעוועג ךָאנ
 .זיר א ,גרַאב א טשרע רעמעּפש רע זיא

 ,גנוַײנַאב ,שינעלדנַאװרַאֿפ זיא גנידצלַא

 םיוא ןעעז שרעדנַא ןוא -- דנוקעס ַא

 .גנוי ַײנ'ס ףיוא טרעוו טײקטלַא יד .גרעבעג יד

 ,םיורג טרעוו ןיילק

 . ןַײז ןטָאש רעד ליוו'כ

 -- ,רעַײֿפ קילַא ןַײד ןוֿפ

 .רעַײרמעג ןַײמ ,טנווָא

 ןַײא ךימ גניז ,ךימ גיוו

 ,תולזמ יד ןנעק

 מרעמײברַאֿפ גיל'כ ווו ,ָאד

 .םעלָאּפ ענַײד רעטנוא

 - ביג ,ביג ,ביג

 -- -- םרָאמייה ַא ףוג ןַײמ רַאֿפ
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 לכיה רענירג

 ֹא

 ןעמעוו ,רעדנווו ןוֿפ שטנעמ א טניוװ ץעגרע
 טור ןוא טסַאר ןוימד רעדימ ןַײד ןוא ,רעַײט טסיב וד

 ןעמענרטֿפ טוט רע .קילב ןכייוו ןַײז ןיא
 ,טולב ןַײד ןיא טלקעלג סָאװ ,ןָאט ןדעי

 םולח רעספַײװ ַא רע זיא טכַאנ רעד ַײב

 .רעגַאב ןַײד ןוֿפ םוהּת םעד טכַײלַאב ןוא
 --- םיא לָאמ ַא ןיוש טנגעגַאב טסָאה .םיא טסנעק

 ,רע זיא סָאד זַא ,טסּוװעג טינ טסָאה רָאנ

 ? גנילירֿפ םעד טגנערב רעוו ,סנירג ךָאנ טסקנעב זד זַא
 ? םטלאק ריד טגנערב רעוו ,ּפיל ןַײד טשרָאד סע זַא
 קניליטש ַא ריד וצ טמוק סָאװ ,רע זיא סָאד
 ,"ץלא ןַײד ןיב ךיא" :דוס א טױרמרַאֿפ ןוא

 ,רעטַײװ רעד רעמעריש ןַײד ,רע זיא סָאד

 .טריּפשעג טנַאה ןַײז ןיוש לָאמ ןייא טינ טסָאה

 ,רע טדַײנשרַאֿפ ,רע טקיליטרַאֿפ דנַײֿפ ענַײד

 טרימ 8 יוװ ענַײז טֿפַאשביל יד ןוא

 רעדנוציא ךיוא םיא טסנעק .ןרעמש ןַײד טליק

 ,סנייש םעדלַא ןיא טילב רע ,ךיז רַאֿפ ןעז

 ,רעדנווו רעד רע ןוא ,רָאװ יד וד טסיב ,טנַײה

 .סנייא ןרעוו עדייב ריא טעוװ -- ןגרָאמ
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 ב

 ןטכאדעג יד ,ןעלצרָאוװ-רעמייב יד זיולב

 טכיש ןֿפיט-לקנוט רעטנוא ןעניֿפעג ,דרע רעד ןוֿפ

 ,ןטכַאמרַאֿפ טסעֿפ םעד ,סָאלשנלַאװק רעייז

 ,טכיל קיביײא ןַא טרַאה'ס ןכלעוו רעטניה

 רעגניֿפ עקידלצרָאװ ,ענירג יד זיולב

 --- ,םַײצ ןוֿפ בַײל עליוה סָאד ןָא-ןּפַאט

 ,רעגניווצַאב עשרענייטש יד ךרוד-ןדיײנש

 ,טַײרֿפַאב ,טזיילעגסיוא ךעלדנע ןרעוו

 ,עמָאל ןענעז ייז ,ךַא ?ןשטנעמ רעבָא

 .ףימ ןייק ,טַײװ ןייק טינ ןכיירגרעד ייז

 ,המחלמ יד םיא טדַײנשרַאֿפ -- םיורט ַא טילב

 .ףירג ַא סע טרעטכעווַאב --- דלָאג טלקניֿפ

 :רעבירעד קנַאדעגדלַאװ םעד ַײב ךיא טעכ

 דילג סכעלטיא ןַײמ ךיוא רעדנערַאֿפ םענ

 רוביג ַא יו לָאז ךיא --- לצרָאוװו ַא ןיא

 דיל ןוֿפ לאווק םעד וצ ןטנורגרעד ךיז

 ,ןטשרָאד ענַײמ ןליק סקיֿפױל טימ ןוא

 .ףַאלעג ןַײמ ןדיײרֿפ סקידלַאװ טימ ןוא

 ,ןמשרָאֿפרעד טינ םעד לַאװק םעד וצ ךימ גנערב

 .ףאשַאב ןוֿפ בייהנָא רעד טגָאט סע ּווװ
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 ֿג

 .רעכירג יד ןקילַאװק למיה טימ לוֿפ

 בלַאוװש יד ןוא ,םולבנָאמ עטיור יד ּפָאק ריא טבייה רעדיוו

 רעביא ךיז טקוק יז ןוא ,רעפַאװ םַײב טילֿפ

 בלַאז ענירג .ןגיוב-ןנער ןטימ

 -- ,טלקנירּפשַאב דרע רעד ןוֿפ םינּפ סָאד טָאה

 .דניק 8 יװ ןַײשנוז ןיא סע טלכיימש

 טלקניֿפעצ ךיז טָאה זָארגרעדעֿפ סָאד ךיוא

 .דניצַא יוטנגער ןוֿפ ןיורק ַא ןיא

 רעטנירגַאב א טימ טקעטשעגנָא זיא ץלַא
 םייב ןוא געטש רעביא ןוא ,שינרעמוז

 .רע טדניצ ןביוטש יד ןוא ,טניוונוז ַא טבעווש
 טײרדרַאֿפ טסניל ןרָאד א יװ ,זיולב וד

 ןגיוא ענַײד ןוא ,גרַאב ןוֿפ סיֿפ יד ַײב

 טנָאנ יו ,עז .טייקנייש ןוֿפ ןקידימ

 ,ןגיוב רעקידרעַײֿפ סנגער םעד טֿפױל'ס

 טנָארט לדלעוונקרעב ןסַײוו ןיא ןוא

 טרעטנומרעד שירֿפ .טֿפַאשדניק עטכליהרַאֿפ ןַײד

 -- -- םרָא ןוא טַײצ ןגעקטנַא ריד ןעמוק
 ,טרעטנוצעצ םייח ךיז טָאה םולבנָאמ יד לַײװ

 .טרָאװ קילַײֿפ ןַײד טציא זיא בלַאװש יד ןוא
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: 

 ןֿפָא ןריט ענירג יד .קעלּפטנַאדלַאװ

 ---,טסַײג ןַײמ ןוֿפ לגיּפש םעד וצ ,ןבעל קיביײא ,ךימ ריפ

 ,ןֿפָארטעג םינ רעטציא זיב ךָאנ םיא בָאה'כ

 טזַײרקַאב טייקיטשינ טימ טכַאנ יד טָאה'ס

 ,לשוב רעד יו ןיב ךיא ןוא ,טורשרַאמ ןַײמ

 .טסענ יד טנערבעגּפָא טָאה סע ןעמעוו

 לשומ א ןיא טייקליטש יד יוװ רעבָא

 ? טסעז וד ,טסרעה וד --- ןוז יד רימ ןיא טשיור

 רעייז ןכוז סנטָאש ענַײמ עלַא

 ,ראה רעייז ,רעֿפַאשַאב ןקיטכיל

 רעייג א רָאנ זיא טָארט רעדעי ןַײמ ןוא

 רַאֿפרעד ןוא .טיײקרָאלק רעטַײוװ ַא וצ

 ,ןריט ענירג סרעדלעוו יד ךימ ןעוצ

 .ןַײא-ריט ,םיוא-ריט ןַאּפש ןוא ייז ןֿפע'כ

 ןריּפש ןוא ךיז ןעיליל םישוח ענַײמ

 .ןַײש רעשירעדלעוו ןוֿפ טעלגעג סָאד

 רעיוה'כ ,רעביא ךימ טסקַאװ לזערג עטסדנימ'ס

 ,רירַאב ןמלטניוועג ןַײז רעטנוא

 :רעױרטרַאֿפ ַא -- רעיורט רענירג ןַײמ זיא'ס
 .רימ א עלעילב םכעלטיא ןיא טכוז
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 ה

 ומסטרַאװ טרָאד ײגרַאֿפנוז םענירג רעטניה

 טילב ןוא ץנַאלֿפ רעביא ,םוקנָא ןַײמ ףיוא

 עטצרַאהַאב א ענַײד טֿפַאשביל יד טגיל

 םירט עקידענערב טימ .ײרּפש ַא יו

  ,ןעניֿפעג ךיד סנקלָאװ יד ךרוד ךיא ייג

 ,ָאד ןוֿפ רעקיָאד טסיב ,ָאד טסיב ,סייוו'כ

 ןענירג ןטכַײֿפ ןיא דרע יד ָאד זיא'ס יו

 .ָארק עצרַאװש יד --- רימ רעביא יוװ ןוא

 ,טנעָאנ ךיד ןעז וצ ידּכ :סייווכ רעבָא

 ײגרַאֿפ םנוז רעד ךרוד ןייגכרוד ךיא ףרַאד

 -- ,טנוענש ,טנערב סָאװ ,טַײצ ןַײמ רָאג ךרוד ןוא

 .ײרֿפרעד ןַײמ ןעמוק טעוו טשרע טלָאמעד

 ןריױװשַאב ,טױרטרַאֿפ טולב ןַײמ בָאה ךיא רָאנ

 לעוװ ךיא זיב :ןגָאז וצ ױזַא טָא

 ןריובעג ןַײמ טעװ ,ןעז טינ סנַײד םינּפ'ס

 .לעווש רעדעי ןוֿפ טַײװ ,לוגליג ַא ןַײז

 --- ,ןביולג רעד ךימ ןקרַאטש טעוו'ס ביוא רעבָא

 ,טנַאוװ ַא יו ןסיוטשעצ ןוז יד לעוו'כ

 ןביומש ענַײמ ןעיוט ןרעוו ןלעוו

 ,טנַאה ןַײד ןוֿפ רירנָא ןטשרע םעד ַײב
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 ו

 ןטסולג עטיור ןוֿפ םַאלֿפ ןיא ןעוו ,ןגרָאמ

 ,רַאה ןַײמ ,ךיז וטסעוו ,ןשעל ןזיור יד ךיז ןלעוו

 ןטסונַא ז8 ,ןענַאמרעד ךיוא רשֿפא

 ,רַאהעג ןקידיײרֿפ ןיא ,טָארט ןַײמ טָאה
 מסלמַאד זיא'ס ,דלעֿפ א ףיוא טנגעגַאב ךיד

 דלעֿפ סָאד טָאה סע ,ןעוועג טַײצנעגנַאז

 טסלמַאז ןוא טסבַיילק וד יו ,ריד טקוקעגכָאנ

 .טלעצענ ןַײד ןיא ףיוא תוריּפ ענַײז

 ,גונעּת ןוֿפ רָאנ ,ןקָארשרעד טינ ךיז בָאה'כ

 ,זָארג ןיא ןָאמעג לַאֿפ ַא ,ָאד טסיב זַא

 ,קינַײװ ןוא טכױהַאבדלָאג לַּפֶע ןַא יו

 .זָאלב א טיײקיטַײצ יד טוט'ס ןעמעוו

 למירד ַא טָאה ךימ גנַאל יו זיב ,טינ סייוו'כ

 ,טכַאװטנַא בָאה'כ ןעוו .דרע'רד וצ טדימשעגוצ

 למיטש סכעלטיא ,למַאטש רעדעי רימ טָאה

 מכַאנ יד לוֿפרַאֿפ זיא'ס יוװ ,טקעלּפטנַאֿפױא

 למילב לציּפ ַא ןוא ,םינּפ ןַײד טימ

 .טסייה וד יו ,טרעּפשילעגסױא רימ טָאה

 ,למיה וטסיב ןרָאװעג לָאמ ַא טימ

 ,טסיירט ןוא ור לוֿפ ,טכַאנ לגרעב ַא -- ךיא
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 רעגנִיי ןיוש דלַאװ רעטלַא רעד זיא'ס ןוא -- טָארמ א
 ןעײגרַאֿפ'ס .טֿפול ןיא םיוא שוק'כ סָאװ ,ןוגינ ןוֿפ

 ןעיירשעג סיוא-ןליטש ןזָארג יד ףיוא .ענַײמ ןשיײלֿפ יד
 רעגניוװצַאב-ליֿפעגדײרֿפ ַא .דניק ןַײמ ןיב ךיא .יוט ןרעוו ןוא
 .ןברַאש ןַײמ סעקלכעטש ענירג טימ ךרוד-טכעטש

 .ןברַאטש קיבײא --רעכיג ? בעל ךיא לעװ קיביײא ,סע טגָאז רעוו
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 םעטַָא רעטלמרימרַאֿפ

 סע

 ןצָארּפש טָאה ןעמונעג טֿפַאשדניק ןַײמ ןעוו

 ,געוו ןטֿפושיּכרַאֿפ ןוֿפ דנַאר םעד ַײב

 : גערֿפ א ןבעגעג ךימ גנַאלק ַא טָאה

 ? ןוצר רעקַיורֿפ ןַײד ,לגנִיי ,זיא סָאװ

 טנעמיד ןוא למרימ ןיא לָאמצנעד טָאה סע

 -- טרָאלקעג ןעניגַאב רעטשרע ןַײמ ךיז

 ,טרָאװ ןַײמ ןזעוועג זיא ןוז יד ןוא

 .טנמיסַאב ןטַײװ יד קיברַאֿפ טָאה סָאװ

 קיסנ ןוא רעדליב יד ףיוא טֿפַאנעג בָאה'כ

 ,טלעוועג טלָאוװ'כ" : ייז טימ טרעדירברַאֿפ ךיז

 ,טלעוו רעד ןוֿפ טכיל עקיזָאד סָאד זַא

 ."קיתעל-תעמ רימ-ןיא ןקיטלעוועג לָאז

 למריוו יו טיור ןוז יד ןוא -- "ןעשעג טעוו'ס"

 .קנאדעג ןוא טולב ןַײמ ןיא ןַײרַא זיא

 -- קנַאד ַא ,ריד קנַאד ַא : טלמרומעג בָאה'כ

 ! למרימ זיא ןרָאװעג למרומ ןַײײמ ןוא
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 טעֶָאּפ ַא -- דניק ַא

 ביול ,רעגניז םעניילק םעד ביול

 -- םיא לָאמ ליֿפ דיײרֿפ ןיא ןָאמרעד ןוא

 םולח ןַײד ריד טנכייצ סָאװ ,םעד

 .ביוש א ףיוא לטסערֿפ ַא יו

 ןכייה ןיא דנַאנוֿפ טזָאלב סָאװ ,םעד

 טלעֿפַאב ןוא תומשנ-ברַאֿפ

 ,ןכיירגרעד וצ למיה ןטצעל

 טלעוו יד םיא ףיוא טור סע ןוא

 רענרעה יד ףיוא לגיױֿפ ַא יו

 -- :דניה רעקידנֿפָאלש א ןוֿפ

 ,דניק טקיביײיאעג א זיא רע

 .רענרעק םלמיה ןוֿפ טירבעגסיוא

 .רַאֿפרעד ןוא .טֿפַאשדניק זיא רע

 .רַאה :רעֿפַאשַאב ןַײז םיא טֿפור

 רעגנִיי ךיוא רע זיא רַאֿפרעד ןוא

 טרירַאב סע ןוא ,טַײצ רעד רַאֿפ

 .טרימ רעשירֿפ ןֿפיילש ענַײז

 רעגניז םעניילק םעד ידּכ רָאנ

 -- ןרעהרעד וצ ןוא ןעזרעד וצ

 .ןרעטש ַא יו ןעלקניֿפ ןעמ ףרַאד
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 ןוז רעד רעטניה

 ? ןכיירג ןעק רעוו ןוז רעד רעטניה

 לָאמ 8 טנגעגַאב רימ בָאה'כ ..

 ,ןכייוו קידלּפרוּפ ַא טנוװָא ןא ןיא

 ,לָאװ ענעדנוצעג זיא טֿפול יד ןעוו

 לֿפײה ןקיטַײז א ןוֿפ טָאה סָאװ ,לגנִיי א

 לֿפיײר ןרעצליה א ןבעגעג לקַײק א

 ,ףױרַא גרַאב ,סַאג ןוא לסעג ךרוד

 -- ,ןעגנאהעג זיא ןוז רעד ןוֿפ ליוק יד ווו

 ףיול ַא ןוא גָאי ַא ,לקַײק 8
 ןעגנַאגרַאֿפ ןוא

 ,רעטַײלעג ןטיור ןקינוז ןיא

 טרעקינשעצ

 טרוּכישרַאֿפ ןוא ףייר ןַײז טימ ןוז רעד ןוֿפ ץרַאה סָאד

 ,רעמייוו םיא טלקַײקעג
 .רעטַײװ ץלַא טלקַײקעג
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 רענייטשלדייא

 ןעקנַאדעג עקיילג ןוֿפ ןימַאק ןיא

 -- ,רענייטשעג עלעדייא תורצוא ןניל

 רענייר ןוא ןייר ןצילב ,ןלעה ,ןעלקניֿפ

 .ןעקנַאצ ,סנגיוב-ןגער עניילק יוװ ,ןוא

 ןטלַאהַאב טרָאד ןגיל'ס

 :ןטלַאטשעג עשיטסימ
 ,ןעניבור עקיטולב

 ; ןטלַאּפש יד ןוֿפ ןקילב

 ןעניטשרוב עקילָאמס

 ;לעג ןיא ןרעקַאלֿפ

 ןענילַאמרוט ןשיווצ

 ;לעניּפש ַא טמעטָא

 -- טיײקטלַאק רערָאלק ןיא ָאלבלעה -- זוקרוט רעד

 ;לקנוט םעד ךרוד טֿפַאשדניק רעשירֿפ טימ טכַײל

 ,לקנוברַאק רעד חמקנ יוװ זיא טיור

 ; טײקטלַארטשעצ ןַײז ןוֿפ טצירּפש רעַײֿפ קידנילב

 ; טסירב יו סַײװװ-קיכלימ ,ןלַאּפָא ןוֿפ דלושמוא

 ; טסיטעמַא רעד זיא טֿפַאשביל עטליּפשרַאֿפ ַא

 זַאטסקע רעקינוז

 ,זַאּפָאט ַא ןוֿפ טכליה

 -- םַאגַא רעקיגנַאלש רעד ןוא

 ,טַאררַאֿפ זיא

 ,טנעמיד רעד ,רַאה רעד זיא ךעלגיזַאבמוא רעבָא

 ,רעביוז ןוא קיעזכרוד

 ,רעביוצ ןסַײוװ ַא טימ
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 .תונּתמ ריֿפ

 ֹא

 טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ בָאג יד סיז-קיטולב זיא'ס
 :ןעגניר עקידֿפושיּכ טימ טקניוװ סָאװ
 ,טֿפַאש טנַײה רעד סָאװ ןוא ,טֿפַאש ןטכענ סָאװ
 .ןעגניז ןלימש טימ יז טקינײארַאֿפ

 ןקילב ןענעק'ס ןעוו ,םנ רעד סיורג זיא'ס

 ,ןעז דלעֿפ ַא יצ ןקלָאװ ַא ,ךַײט ַא
 ןוקית א טירט ןכוז סע ןעוו ןוא

 .ןזדלעֿפ עטיײנשַאב ,עקיצָאמש ףיוא

 .ןֿפָאלטנַא ,ָאטינ --- ?דרע זיא וװ ןוא

 ,.רעטַײװ ,רעכעה -- ?למיה זיא ּוװ ןוא

 ,ןֿפָא ךָאנ םייה ַא ָאי זיא'ס ביוא ןוא

 .רעטַײש א --- ריא וצ געוו םעד טלעטשרַאֿפ

 יי :

 לווירב ןַײד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ןוא

 -- םיורגלימ א יו טולבנוז טימ לוֿפרַאֿפ

 ,להֿבנ ןרָאװעג רימ ןיא ץלַא זיא

 ,םיורג ליֿפעג ןַײמ טרעוו'ס : טליֿפרעד בָאה'כ ןוא

 טלזירעצ רָאלק ךיז טָאה ,רָאלקמוא סָאװ
 -- ,תורוׂשב ןוא ןעגנוֿפָאה עמַײװ טימ
 טלזיקעג ַײנ ןביולג ןַײמ בָאה ךיא
 : תורוש ָא-יד טרעֿפמנעעג ריד ןוא

 ,עירֿפ טֿפולגרַאב יוװ רימ רַאֿפ טסיב וד
 ,ןרעטש יד ןוֿפ טמעמַאעגסױרַא
 עַיוװ ןַײמ טימ טעמתחרַאֿפ בָאה ךיא
 .ןרעק ריא םייב יד יוװ ,ןעזסיוא ןַײד
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 ג

 ,םעטָא ןַײד ןַײא וטסטענק למרימ ןיא

 ,ןליוו ןוא שיילֿפ טרעוו רוטּפלוקס ןַײד זיב

 : םיא טָאבעג ןייא זיולב טסלעֿפַאב וד ןוא

 ,ןליטש רעַײֿפ ןקנַאלב ןַײד לָאז רע

 -- ,רערעלק ,רעפערג טרעוו טלעוו ןַײד סָאװ רָאנ

 .רעניילַאניײא ,רענייא וטסרעוו ץלַא

 ,רערעל ןַײד זיא זדלעֿפ-םי רעפַײװ א

 .רענייטש עטלַאק ףיוא טולב ןַײד טדיז סע

 ,ןֿפַאש ןַײד ןוֿפ הרוֿבנ יד ןיײא-םיוצ

 ,ןטענק םעטיר-למרימ ןַײד טוט סָאװ

 ןֿפֿאלעג עקיכליה ןיא לָאז יז

 .ןטערטעצ טינ רעלטסניק ןצלָאטש ריא

 ד

 קיריל רענירג ןוֿפ דלַאװ ןליטש ןיא
 רעדעי .ןבעל ןוֿפ םיוב רעד ףיוא טייג
 קיריּפש טרעוו קנַאדעג רענעגנַאגרַאֿפ
 ,רדג ןוא םיוצעג דנַאנוֿפ טסַײר ןוא

 -- עעדיא רעשיטלעוו וצ ייג רעד
 .ןרערמ ןוא םולב סרעייג םעד ךרוד זיא
 עימק 8 זיא רוטַאנ יד ןוא
 .ןרעוו-מינ ןוֿפ ןבעל סָאד טיה סָאװ

 ,שיכיא זיא ץלַא .טײקדמערֿפ ןייק ָאטינ
 --- ,ןּפיה רעטרעוו עמצעל יד ןמז-לּכ
 שיכיטס ןוא גנוי המשנ יד ןוא
 .ןּפיל עריא טימ םיוט םעד טבעלַאב
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 רעווילג

 סָאג א ךיז טיג סָאװ ,עװַאל עקימַאלֿפ 8 יו

 ,טנגעג רעד רעביא טײקיזדלעֿפ רעקיצײלֿפ טימ

 טננענַאב טעּפמיא רעקיגָאי ריא סָאװ ץלַא ַײב ןוא

 .--- ,סָאמ ןוא םערָאֿפ יד טרעדנע יז

 ןעמָארטשַאב קיטיײיװ ןַײמ ןלעוו ךיא טלָאװ ױזַא

 .ןעמוהּת עקיכיא יד ןיא טַײצ ןַײז ןעגנַאֿפ ןוא
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 ןדנובעג

 ,ןעמָארטש ענעדנובעג יד ,רימ
 .ןיהווו ןייק רעמ טינ ןבָאה
 ,ןעמָאז רעד רעדלעֿפ יד ןיא טרַאד'ס
 .ןירג סָאד רעדלעוו יד ןיא טרָאוװ'ס
 ןהמשנרַאֿפ דניצַא טעוו רעוו
 ? ןיגַאב םעד טכענ ערעַײא ןיא
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 ןזדלעֿפ וצ ןעמיה

 ,ןודלעֿפ ענלמרימ ,ָא ,ןכייה ערעַײא וצ רעמעלק ךיא

 .ךַײא וצ ךיא םוק שינעֿפימ רעשידרע-ץראווש עמַאס ןוֿפ

 ,טנורגּפָא םענוֿפ ליומ עקיכיור סָאד טינ טקערש ךימ

 ,למיח רענעדנוצעג רעָאלב רעד טינ טקערש ךימ

 ,ןגיוא ערעַײא ןיא טםרעיוה סָאװ

 ,ּפעק ערעַײא רעביא טזיַײרק סָאװ ,רעלדָא רעד טינ ךיוא ןוא

 ,רעצנַאּפ רעקינוז א ,לרונ ןַײמ זַא ,םייוו'כ לַײוװ

 .ןטַײוװ עקיזדלעֿפ רעביא סױרַאֿפ רימ טייג

 ,ןזדלעֿפ ענלמרימ ,ָא ,ןכייה ערעַײא וצ רעטעלק ךיא

 -- ,ןגיױוא יד ןיא טכַאנ טימ ,רעדנילב א ןזעוועג ךיא טלָאװ ןוא

 ,טרעקנַארַאֿפ טינ טירט ענַײמ טלָאװ ךיא ,רעדירב ,ךַיא ךיא רעווש

 ,עביל ןוא טֿפַאשַײרֿפ ןוֿפ גָאװכַײלג יד קידנעטש ךיז טימ גָארט'כ לַײוװ

 .ןדנאר עקימוהּת ַײב עטייווצ סָאד רעביא טינ טגעוװ סנייא ןוא

 ; ןרעֿפפ עקיכליה יד ןיא טקילב סָאװ ,הרוֿבנ רעַײא ביל בָאה'כ

 קרַאמש ןוא קיטסָארֿפ זיא סָאװ ,טֿפול רעַײא ביל בָאה'כ

 .המשנ רעַײא ךיז ןיא טנָארט ןוא

 --- ביל ךיא בָאה קערש

 ; ךַײא ףםיוא רעטעלק ןַײמ ןוֿפ קערש
 גיוא ףיוא גיוא ןײלַא ךיז ןעזרעד ןוֿפ קערש

 ; ןטנַאק ערעַײא ןוֿפ טײקֿפרַאש רעד טימ

 ,לגנַארעג ןוֿפ קערש

 לץעטשנַײא ןוֿפ

 -- ,ךיירגרעד ןצלָאטש ןוא

 ,ֿטײקָארג רעשידרע רעד טקינעּפשרעדיװ ריא טָאה שידלעה לַײװ
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 ,םיוט םעד --- רעשרעהַאב םעד טשרעהַאב טרָאד ריא טָאה קיטכַאמ לַײװ
 .ןציּפש ערעַײא ףיוא טרעטסַײנ טייקיבייא רעד ןוֿפ דיל'ס לַײװ

 ,ןֿפיל יד טימ טרירַאב ךַײא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ

 ,ןעגנולשעג םעטָא רעַײא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ

 רימ םורַא תעשב ןוא .ךַײא ןוֿפ טמולחעג ךיא בָאה ןיוש

 טייקניילק ,טייקכעלניילק טָאה

 ,טקיבױטשעג תועשר עשישטנעמ ןוא

 ןסקאוועגסיוא גיוא ןרעטצניֿפ ןיא קיטכיל טםימ ריא טנעז

 .רעטנָאלּפעג ןטסיוו םעד ןיא טקעלּפטנַא סעּפע סקידרעכעה ןוא

 -- ,לָאבמיס רעצלָאמש ןוא תמא רעקיזדלעֿפ ריא טנעז דניצַא

 .ןטיוה ענלמרימ רעטנוא ץרַאה רעַײא טּפַאלק סע יוװ ,ךרָאה ךיא

 : ןטנַאנינג ,ןגָאז וצ ךיז םעש ךיא -- ?ָאד ליצ ןַײמ זיא סָאװ

 ,ךַײא ןיא טקיטמַײצעג טָאה לָאמ א סָאװ ,ליצ רעקיבלעז רעד

 סרעדינ עשידרע ןוֿפ ןסירעג ךיז טָאה ריא רעדייא ךָאנ

 ,סנקלָאװ יד טרעבקעעגכרוד ּפעק יד טימ טָאה ןוא

 .ןקילב ערעַײא טימ ,רעטעג ענלמרימ ,טינ ךימ טדַײנש

 .ןעגנַאלרַאֿפ ענַײמ רַאֿפ ,סרעטסנָאמ עקיטכיל ,טינ ךימ טנערב

 .ךַײא וצ הליֿפּת רענרענייטש ןַײמ רַאֿפ רימ ןוֿפ טינ טעּפש

 טנעה יד טימ רי א יוװ זיולב ליוו ךיא

 ןָאט שטַאּפ ַא םנקלָאװ יד ךרוד

 .רעַײֿפ ןשימסָאק םעד ןיא ּפָאק ןשידרע ןַײמ ןנָאװצ ןוא

17 



 טָאטש ענלמרימ יד

 טֵש ט82808 תנג 52טז1 (24 216 2מ8תג 2 1
 סס טט122 ?),

 וש100 816 1 6)020, 181 816 104 1
 28נימו1128...

 סעעטנ1גמ 1104

 ֹא

 םולח ןוֿפ רעדימש רעד סָאװ ,טָאטש יד זיא טָא ןוא ..

 :ץסייה יד ןטכַאדעג יד ןיא טדימשעגסיוא טָאה

 סמערוט ךיז ןבייהרעד טנרָאגעג למרימ סיוא

 .ןכייה עקירוזַאל יד םיור טימ ןעלקריצ ןוא

 ,טלטרעצעג סמערָא עשרעדירב ןוֿפ ,רענייטש יד

 ,למיה ןטנֿפעעצ ןוֿפ טכיל'ס ןעמעטָאַאב

 ,רעביוז ,קידרעבליז לַאֿפרעפסַאװ 8 יווװ טלַאֿפ סָאװ

 .טנגעג ץעקיגרעב יד רעַײֿפ ןַײז טימ טקנעווש ןוא

 תורוד ןבָאה אזא ןוֿפ .טָאטש ענלמרימ א
 .ןלָאמעג רעלטסניק ןוא ןעגנוזעג ןטלָאּפ

 ,גנועז א ןיא ןעזרעד ןעוו קלָאֿפ סָאד טָאה אזַא
 ןגױלֿפעג רעדנעל ןענעז טָארט ןַײז רעטנוא ןעוו

 ,המחלמ ןריֿפ סָאװ ,םנקלָאװ עקיגָאי יו

 הרוֿבנ ןוֿפ ןעמיח ַא יו ! טָאטש ץנלמרימ א

 .סמערָא עקיטכַאמ עריא טלעוו רעד יז טקעלּפטנַא

 ,ןרוטַאס ןוֿפ גניר רעד יו ,במינ:טפַאשרעדורב א

 ןעייזומ ,ןעלּפמעט ,רעלעמקנעד עריא טכַײלַאב

 ,ןדלעה עקילייה ןוֿפ סעוטַאטפ-ןזיר ןוא

 מנכיײצעננָא דלַאװ ןקיטכַאנ ךרוד ןבָאה סָאװ

 .גנוטסעֿפ רעקיזדלעֿפ ,רעקיכליה רעד וצ ,געוו 8
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 ב

 םנטָאש עקיגול-קידרעטיצ רעביא .טכַאנ ַײב

 .רעטסעקרָא-רעטש רעקיזוקרוט רעד ףיוא-טליּפש

 טײקטַאלג רעקיזדלעֿפ רעד ןיא ּפָא ךיז טלניּפש עס

 -- םָאכע עקיגנַאלק יד .עינָאֿפמיס עָאלב ןַײז

 -- ןגיוא עקידיירֿפ ,עקיקנוֿפ טימ סירבילָאק

 .רעדלעוו עקיטַײװ ןיא טייקנייש יד ןנָארטרַאֿפ

 גנוּורַאב ַא .זאטסקע ריא סױרַא טילג טָאטש יד

 ,סעמַארָאנַאּפ-טכיל עקיטכַאנ יד טנגערַאב

 ןעמַאזוצ ןּפינק ןקירבגנעה עשיטענַאלּפ

 -- טציא ליוו סע רעוו .טָאטש רעד טימ בלעוועג-למיה סָאד

 .ןענַאּפשרעד למיח ןטעביז םוצ רעכיז ןעק

 ,טֿפַאשקנעב ןַײז ןוא שטנעמ ןוֿפ הציחמ ןייק ָאטינ

 ,דנעמוא ןוֿפ ןעמָאטַא יד ךרודַא טכעטש קילב רעד

 ,ןעמיוצ עשירעֿפס יד רעבירַא טערט טָארט רעד

 ,לרוג ןקיטכַאמ םעד טקיליטרַאֿפ ןליוו רעד

 םענורב ןקילַא םוצ ןעלצרָאװ ךיז טמענ ץרַאה סָאד

 .תוחיר עקילַארטש ענַײז ןַײא ךיז ןיא טּפַאז ןוא

 .רעטסעקרָא-ךרעטש רעד טלקניֿפרַאֿפ ךעלעמַאּפ
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 ג

 קרעווטסנוק עקיזדלעֿפ סָאד ךרוד ךרודַא טכַײל גָאט רעד
 .טעברַא רעכעלדירֿפ ןוֿפ םעטיר םעד טמערוֿפ ןוא ||

 ןטליּפשעצ טולבנוז ןוא ןעלקסומ ענעזדנַארב טימ
 .ןרָאװ עקיטכַאמ ןוֿפ רעֿפַאש יד ןרישרַאמ
 ,ןדנוצעג טעריּפש רענרָאֿפסָאֿפ יו זיא טֿפול יד
 טעברַא ןוֿפ ןעמיה רעד ןוא .קנַאדעג רעד טכליה סע
 ןעמייה עַײנ טֿפַאשַאב ,ןגעוו עַײנ סיוא טגייל

 -- ןעלּפענ עכעלמייהמוא יד ּפָא יז ןוֿפ טזָאלב ןוא
 .ןָאמ ןַײש א טייקרָאלק רעכעלטעג טימ לָאז טלעוו יד
 רעלָאמ רעד ,רעמַאהעג-ןזדלעֿפ םַײב רָאטּפלקפ רעד
 -- רעטכיד רעד ,רעטעלַאּפךגױב-ןגער ןַײז ַײב
 -- רעטרעוו עשידרע ןוֿפ טַאטשרַאװ ןשילמיה םַײב

 ץינַאמרַאה עטשטנעבעג יד טדימשעג טרעוו ױזַא
 עלַא ןוא רעדנוזַאב רעדעי ,טֿפַאשרעדורב ןוֿפ
 -- -- ןרעמש יו ,םענייא ןיא

 ריא טליוו יצ ,רעדירב ,ָא
 ,רעשרעה םעד ןשרעהַאב ,ןבעל סָאד ןעגניוװצַאב
 ? ןוחצנ ןוֿפ העש ןיא ןריובעג ךַײא טָאה סָאװ
 ןעמ ףרַאדַאב ,רעַײֿפ ןוא םעטיר זיא ןבעל סָאד ---
 .םערוֿפ ןַײז ןֿפַאשַאב רעַײֿפ ןוא םעטיר ןוֿפ
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 ױד

 טלדורּפש טרָאד .עביל ןוֿפ לכיה ַא -- טנװָא רעד - =

 עגר עדיווטעי ןוא ,רעטכעלשעג ןוֿפ דײרֿפ יד

 ,טײקטבילרַאֿפ ןוֿפ םָארמש םעד טימ זיולב טילגעגנָא זיא

 .גונעּת ןשידרע-טינ ַא טימ טּפַאזעגנָא זיא

 רעַײּפ םָאד : ךעלגעמ טינ סָאװ ץלַא ךיז טקינײארַאֿפ'ס

 ,הנֿבל טימ --- ןוז יד ,רעסַאװ טימ ךיז טכעלֿפרַאֿפ

 -- ,רמוח ןטימ --- טסַײג רעד ,למיה ןטימ --- דרע יד

 ןֿפַאשַאב יוװ ,ַײרֿפ ןוא טושּפ זיא גנידצלַא ןוא

 .לבׂש ןשישטנעמ ַא ןוֿפ ,טנעה עשישטנעמ ןוֿפ

 זיא טפול יד ,רעקעלג יו ןרירביוו סמערוט יד

 טלקנוט ןוזטנוװָא יד .ןליּפש א. ןָא קיזומ

 .ןברַאֿפ יד ,רעדניק עריא געוו ןֿפױא טזָאל ןוא

 ןעגנערב ייז ןוא ןָא רערעדנַאװ ןעמוק דניצַא

 .ןגיוא עקילַאװק יד ןיא טלעוו רעד ןוֿפ טכַארּפ יד

 ןבָאה סָאװ ,ענעי רַאֿפ הליֿפת ַא זיא טָאטש יד

 .הרוֿבג רעטקיזדלעֿפעג טימ לוֿפ טדימשעגפיוא יז

 .למיה יו ךעלדנעמוא ןוא ףיט זיא טייקלימש יד

 ,דלַאװטשרע ןַא טימ טָאטש יד טלקיװרַאֿפ טנװַא רעד
 -- םרעלדָא ןעִילֿפ טֿפול רעקילָאטשירק רעד ךרוד ןוא

 .רעַײֿפ ןקיטכַאנרַאֿפ םעד ןיא ךיז ןרָאּפ ןוא

 ה

 -- -- רעטפעקרָא-ןרעטש רעד ךיז טליּפשעצ רעדיוו ןוא
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 טינַארג ןצרַאװש ןוֿפ לזדניא

 טינַארג ןצרַאוװש ןוֿפ לזדניא ןֿפױא ןעוועג זיא'ס
 (? םינ רעדָא טסקנעדעג וד)

 םיילש םענעצלַאזעג ןוא םיוש ןקיצילב ךרוד ןעוו

 ,םייח ַא טלרעּפעג טָאה

 טייב רעקיזדלעֿפ רעד ףיוא טָאה לגױֿפבױר ַא ןוא

 ,טײזרַאֿפ לנילֿפ ענַײז

 רעטניה רָאנ .ןגיוושעג ןבָאה רימ
 גייוושעג סנדייב ןוֿפ סנברַאש יד

 גַײטש א ןגָארטעג רעדעי טָאה
 .רעטרעוו עקִיָירב טימ

 ,םילגעג טָאה טינַארג רעצרַאװש רעד
 ,םיילש ךרוד טלרעּפעג טָאה םייה יד

 לבָאנש ןַײז טימ טָאה לגױֿפבױר רעד
 .רעמרעוו עטקימײװרַאֿפ יד טקילֿפעצ
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 ביהנגַא וצ םשיהנַא ןזֿפ

 וופצ|

 בײהנָא וצ ביײהנָא ןוֿפ זיא געוו ןַײד
 --- ,טניּפשַאב קֿפס טימ זיא ףוס לַײוװ
 בייה ןָאֿפ עקיבײלג ןַײד רעכעה זיא
 ,טניוו ןיא רעלדָא ןַא יו בעל ןוא
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 ןטשרע קיבײא ןוֿפ דיל סָאד

 ,םדָא ןיב ךיא : גנוטכַארט ץענדָאמ ַא

 רעדייא ,טמעטָאעג טינ טָאה שטנעמ ןייק

 טלעטשענ טָארט ןטשרע ןַײמ בָאה ךיא

 ,םידנב ענירג סרעֿפעשַאב ןַײמ ןיא

 רדסּכ ךיא לגָאװ לָאמצנעד ןוֿפ

 .טלעוו רעד ןוֿפ ןטניוו עלַא טימ

 ןדניברַאֿפ טֿפרַאדעג ךיז ןבָאה סע

 ,זַײא םהנֿבל רעד טימ ןוז יד

 ,ןדניצ ךיז לָאז ןבעל ןַײמ ידּכ

 ; זיירק סלמיה םעד ירפ רעד ןיא יו

 זַײרּפש ןדעי ןיא לָאז ךיא ידּכ

 ,ןריּפשרעד בַײל ןַײמ ןוֿפ גנוטסולג יד

 ןריֿפ ךימ לָאז לגעמש עטסנעלק'ס ןוא

 ,גיטש ןקידענַײטש ַא ץלַא וצ

 ןַײז רימ לָאז רעיורט רעדעי ןוא

 ,ןַײװ רעקידעילג ,רעקרַאטש יו

 .רעטלעק ןיא רָאי טנזיוט ןיוש טרַאװ סָאװ

 גילֿפ 8 ןוֿפ רעצריק זיא ןַײז ןַײמ

 .רעטלע -- דלַאװטשרע ןעָארג םענופ ןוא

 :טרעױדַאב דרע יד טלָאװ ןַײז-טינ ןַײמ

 ,טרעטַײרקעג טינ רעטַײרק ןטלָאװ סע

 .טכַײמעג טינ ןכַײט ןטלָאװ סע

 ,טרעיוהעג טולב ןיא טינ טלָאװ טרָאװ סָאד

 ,טרעטַײװרעד שטנעמ םעד ןוֿפ ךיז טלָאװ סע

 .טכַײל ןוא ליטש לטניוו ַא יוִו
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 טגניז םדָא

 ֹא

 ?ייג ןַײמ ןיהּווװ ,םוק ןַײמ זיא ןענַאוו ןוֿפ

 ? ןדרע יד ןוֿפ םינּפ ןֿפױא ךיא ןיב רעוו

 גיוא ןרַאֿפ קיטסולג רעצולּפ טימ דרע ןַא --- רימ רעטנוא ןוֿפ

 .רעַײּפ קיטכרָאֿפ ַא --- ,ךייח רעד ןיא ,טרעדָאד ןוא

 ,טלַאטשעג ַא טנקלָאװ רעמייב יד ףיוא ןוא

 ,גנַאלק א טקיּפ לגױֿפ ַא

 .רעסַאװ ַא טלַײא סע

 ,רעסַאוװ ,רעַײֿפ סָאד וצ ךיא ךַאמ ,ךיא ליוו רָאנ

 ,לגוֿפ ןוא םיוב ןעגנולשרַאֿפ טרעוו ןעגנולשרַאֿפ

 .אש .רעטצניֿפ .םדָא רעמ ַאטינ

 ,ץֿפעל ןַײמ םיב ַא וט ךיא ,טָא רָאנ

 ,ןגעטש יד ןוֿפ ץכעטַײרק ןייק טינ זיא'ס : ייוו ןוא

 | ,וד רשפא ןוא ךיא זיא'ס

 .ןדע ןוֿפ ראה ,ָא

 ב

 ,רעטָאֿפ ןַײמ טסיב וד ,רָאװורַאֿפ

 ,םָאװ רַאֿפ רָאנ

 ? ןטרָאג ןיא יהלַא רימ וצ טינ וטסנענעג

 ,ףַאש רעטשרע ןַײד ךיא ןיב יַאמלַא

 ? רעדײא-ביײהנָא ןַײמ זיא ּזוו

 רעגניֿפ ענַײד ןבָאה'ס ןכלעוו ןגעוו ןוֿפ ,דָאנג סָאד זיא ּוװ

 ? ןייב ןוא טיוה ןַײמ ןרעטסנַײמ ןוט ןַאטעג

 ? םענַײמ טימ יילרענייא םינּפ ןַײד זיא יצ

 ? רעדילג ענַײד ןוֿפ ץָארּפש ַא בַײל ןַײמ זיא יצ

 :ןגָאז וצ ױזַא דרע רעד טלעֿפַאב רעוו ןוא

 ?? תוריּפ ןוא רעצכעטַײרק טימ ךיז רעּפכורֿפעצ"

 - ,גיוא סלמיח םעד טקוצרַאֿפ-טקוצ רעוו
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 ,רעטעלב ןשיווצ טרעּפשיול רעוו

 רימ וצ טגניז רעוו

 טנָאירַאֿפ רעוו ןוא

 ? ןעמָארטש עמשטנעבעג ריֿפ יד ןוֿפ ןדניא יד

 .ןעמָאנ ןַײז גָאז ןוא קידמערַאב ַײז

 ג

 םולח א ןעמולח ךימ טכַאמעג טסָאה וד

 .לָאװ יו ךייוו

 ,טקיטֿפַאזעג טרָאד ךיא בָאה םיורנלימ ַא ןיא רעדָאי ַא יו ןוא
 .טרעיוהעג טרָאד ךיא בָאה טסענטכַאנ רעטַײוװ ןיא ןוז יד יו ןוא

 --- ,רעטייווצ ַא ןיב ךיא : טכַאדעג בָאה ךיא ,רָאװרַאֿפ

 ,ןקלָאװ-רעַײֿפ ַא --- ,בַײל ןַײמ ,וד ןיב'כ

 ,ןדניא עקידעגָאי ןגיוא ענַײמ ןוא

 טשרָאדעג סיורג א טימ ןטשרָאד ןעוט סָאװ

 גנוֿפור ַא טֿפור סָאװ ,טלאמשעג א סעּפע ךָאנ

 טכורֿפ א זיא ןוא

 מייקיטמסולג ןוֿפ

 .טֿפַאשביל ןוא

: 

 ,ןֿפאשאב ױרֿפ ַא פיר ַא סנַײמ ןוֿפ טסָאה וד

 .טניילַא קיטעקַאנ -- ,רענַײד ןוֿפ ןיב ןֿפַאשַאב ךיא יו

 ,םיֿפ עריא ןוֿפ סױרַא טילב חיר ןַײד

 ,בַײל ריא טבלַאזַאב טכיל ןַײד

 טֿפַאשביל ןַײד לֵא ןוא

 .סמערָא עריא ןוֿפ קידעלַאװק טלַאװק

 ,יירעמירג טימ וטסנרעצ רעדנוציא
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 .ןקילב ענַײמ ןטכעש ןצילב ענַײד ןוא
 ,קרעוו ןַײד טסטמלעש וד
 ןטרָאג ןַײד ןוֿפ זדנוא טסבַײרט וד
 .ןטניוו יד ןרעיול'ס ּווו ,ַײנעטסיװ ןיא
 .טנלע ךיא ןיב קיייווצ .קידימ טרעוו טרָאװ ןַײמ

 ה

 ? ןדנע עכלעוו וצ ,ייג ןַײײמ דנוציא ןיהווו

 ? ןעמענרַאֿפ ייוו ןַײמ םעוו רעיוא רעסָאוװ ןוא

 ,טסיוו זיא געוו רעד

 דרעווש עקידעמַאלֿפ א

 .ןבעל ןוֿפ םיוב םענירג םעד ַײב טקיטלעוועג

157 



 שטנעמ

 ,דרע ןוא למיה ןוֿפ דנוברַאֿפ םעד ,אזומוא ןיא"
 ,אגמַאל רעטעג ייווצ יד ןטכעש רימ ןלעוו
 ,"שטנעמ םעד ןֿפַאשַאב רימ ןלעוװו טולב רעייז ןוֿפ

 סָאּפע רעשילבביטלַא

 : גערֿפענ עבלעז סָאד טמוק ַײנ'ס ףיוא ןוא

 ? רמוח רעדָא קנאדעג זיולב ,שטנעמ זיא סָאװ

 גערב ןכלעוו

 ? רע טֿפָאה ןרעטעלקרעד וצ

 ,רעטֿפָארטשַאכב קיבייא ןַא רע זיא יצ ןוא

 .?רעמױצרַאֿפ ןַײז ןַײז לָאז לרוג רעד זַא

 ,ןלָאיֿפ יד ָאלב ךיז ןכַאמרַאֿפ סע

 ,ןלָאט ןיא ןעגנילק ךעלרעַײֿפ ענירג
 .םינ טמוק רע ,טינ טמוק רע -- רעֿפטנע רעד ןוא

 ,םענורב םוצ ןרעטש עקיטשרָאד ןעילֿפ'ס

 -- ,םיא ןוֿפ טייקרעבליז יד ןעקנירט ייז ןוא

 .םינ טמוק רע ,טינ טמוק רע -- רעֿפטנע רעד ןוא

 ַאננימַאלֿפ רעזָאר ,רעטֿפושיּכרַאֿפ א
 -- ץגנירג יד לגילֿפ יד טימ ךרודַא טילֿפ

 ,םינ טמוק רע ,טינ טמוק רע --- רעֿפטנע רעד ןוא

 ,ךרָאש ַא טוט םיטש ַא ןוא -- לָאמ ַא טימ

 :רעטעלב ןשיווצ טניוו ַא יו

 : ךרָאהרעד-ךרָאה"
 רערעטשעצ ַא שטנעמ רעד זיא'ס
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 = ,רערעבעג ןַײז ןוא רעזיילסיוא ןַײז ןוֿפ -
 ,רעטעלק ןַײז ןבירשרַאֿפ זיא טולב טימ ןוא =

 ,ןרַאד רעקינערב ַא זיא ץרַאה ןַײז ןוא

 ןרָאבעג זיא שטנעמ רעד לַײװ

 ."רעטעג עטעליוקעג ןוֿפ טולב םעד סיוא
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 זיור ַא ןגעוו ןוֿפ

 ךאלמ רעקיטכַאמ רעד ןקלָאװ א ךרוד טדער'פ ןוא

 : דרעווש רעקיטסָארֿפ ןָא ןצֿפעל ענַײז טליק ןוא

 ךיא לַאֿפַאב ארומ ןָא ןוא ,ָאי גָאז ! רעטיבעג --

 ,דרע יד

 רענעט ןַײמ טימ ךיא לעוו ןדַײנשרַאֿפןדַײנש ןוא

 .רענעמ ןוא רעבַײוװ יד

 ,ןלָאט ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ רעדיוו ךיא לעװ גרעב יד

 ,יורמש יוװ ןענערברַאֿפ רעדלעוו עקיכעּפ יד

 ,ןלָאמעצ --- ןזדלעֿפ יד -- ןענָארט ענַײד ךיוא ןוא

 .יומ ןַײד ןשעלרַאֿפ

 ,ןעמוטש ןוא ןרירֿפרַאֿפ טינ דרעווש ןַײמ זָאל -- ָאי גָאז

 ,ןמוזמו ןכומ ןיב'כ

 ,רעִימַאב רעצלָאטש ןַײמ וד :םיטש ַא טרעֿפטנע'ס ןוא

 ,זיוה עשידרע סָאד ןדנעלרַאֿפ ליוו ך יא ךיוא

 -- זיר ַא טרָאד טיײזרַאֿפ ןטכענ בָאה ךיא ,טרַאװ רָאנ
 ,רעִירֿפ ןעילבסױרַא ךָאנ זומ יז
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 דילטַלצ

 ןיקצולירּפ חנ

 קלָאֿפ ןַײד טרעֿפטנעעגרעביא וטסַאה יַאמלָא

 ? רעדמעז עשרבדימ יד וצ

 .רעדמערֿפ ךָאנ -- למיה רעד ןוא ,דמערֿפ זדנוא טרעוו דרע ןַײד

 טילב רע רָאנ ; טשַא ײנרַאֿפנוז רעד

 .רעדיוו ךָאד סנגרָאמ וצ ףיוא

 .רעדינ רעד ןיא ,לָאט םוצ ןלַאֿפ רימ ןוא ,טינ ןענעגרָאמ רימ

 דנוציא זיא םייח 8 ןָא ךַײט א
 .ןרָאװעג טסעֿפדנורג רעזדנוא
 ? ןרָאקרעדסוא ריד רַאֿפ ןענעז רימ זַא ,גָאז רעד ךעלרעוו זיא

 - ,ריד וצ הליֿפּת רעזדנוא -- ךיור ןיא
 .תכורּפ ןַײד --- טולב ןיא ןוא

 .תוחוּכ ערעזדנוא טקוצעגֿפױא ןרעוו םַאלפעג ןיא יורטש יו
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 ּפָאק ַא

 טינַארג ןוֿפ טָאה טנַאה עצלָאטש עכלעוו

 דיי םעד םָא ןוֿפ ּפָאק םעד טקַאהעגסיוא

 םינּפ ןַײז ןיא ןדנוצעגנַײרַא ןוא

 םינמיס עשיטסילַאבַאק עֿפרַאש

 ,טורשרַאמ ןכעלטכישעג-טלעוו ַא ןוֿפ

 טולב סחהוהי םימ טנכיײצעגנָא

 ? ןביולג טימ ןוא גנוֿפָאה טימ טמַאלֿפַאב ןוא

 ןביוט ןעִילֿפ םעטָא ןצרַאוװש ןַײז ןוֿפ

 מכיש רעקידרענייטש רעטנוא ןוֿפ ןוא

 .טכיל-דימת-רנ א טנגיובנגער

 תוֿבשחמ יד ןשיווצ : ךיא טלָאװ ןרעווש

 ,תוֿבָא יד םיא ַײב םורַא ךָאנ ןעלגָאװ

 ,טכַײֿפ ןוא ָארג ,ענַײז ןגיוא יד ןוא

 ןעמייהעג םעד ץנַאלגּפָא םעד ךָאנ ןגָארט

 מכַײײמ קיצלַאז -- ןכַײט-לֿבב יד ןוֿפ

 .ןעמייה עדמערֿפ ןוֿפ דייל יד קילב ןַײז ןיא

 -- טדימשרַאֿפ זיא המשנ-טלעוו ןַײז ןוא
 ,םינַארג וצ --- חישמ ייהעלע
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 םינּפ עטקיבײארַאֿפ סָאד

 ןדע-זג ןַײז טָאה שטנעמ רעדעי"
 ."םינּפ ןַײז ףיוא ןלָאמעגסיױא

 רעװַאלצַארב ןמחנ בר

 ,רעריובעג ,רעטַָאֿפ

 ,השודק ןַײד םינּפ ןַײמ ףיוא ץלַא ךָאנ טנטרָאנ'ס

 ררוצ רעד רעבָא

 .השורי ןַײד ךָאנ קירעבראה ןַײמ ןיא טמוק

 ,רעטלעטשרַאֿפ ַא טמוק

 ,לגניצ ןֿפױא טֿפינ טימ ינומדק שחנ יו

 : רע טלעֿפַאב קיכרָאש

 !לגנִיי קידנדע-ןג וד ,קירוצ םינּפ ןַײד רימ ביג

 םינּפ ןַײמ ךיא םענ
 .ןעמַאלֿפ ןי ןיא ןרָאד ַא יו ,מרָאװ ןיא סע טלַאהַאב ךיא ןוא
 -- םיא ןָא ךיא ןיב טציא
 ? ןעמסרַאֿפ ןענעק ךַאנ רעמוק רעד ךימ טעוו
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 דָאנג ןוֿפ טֿפַאשדנַאל

 -- היַאר ַא .טכעלש זיא שטנעמ רעד זַא ,ןגיל ַא

 .טערטַאב רע סָאװ ,זָארג סָאד ייוו םיא טוט סע

 ,טעָאּפ רערעטצניֿפ רעד זיולב זיא טכעלש

 ,היח : םינּפ ןיא מג ַא שטנעמ םעד טֿפרַאװ סָאוװ

 ,ןצֿפעל יד ףיוא ןדיז הללק ַא ןעק יו

 ? דָאנג טימ לוֿפ טֿפַאשדנַאל א גיוא סָאד טנָארט'ס ןעוו

 טָארמ רעטלעטשעג טינ רעדעי זיא'ס

 | | . דָאש א

 דָאי יו ןוא ץכעירב יוו טנערב ןוא

 .,ןסטֿפעהעג עקיכרַאמ יד

 ,טנגעג יד טציײלֿפרַאֿפ ןימשרוב רענעצלָאמשעצ

 - טֿפַאז םעד ןַײא טּפַאז םיױבלּפע רעכיילב ַא

 טֿפַאג סע .ךיז טלטייר ןוא ײגרַאֿפנוז ןוֿפ

 .,טנגעראב ךעלעָאלבנרָאק טימ דלעֿפ ַא

 ןרַאה טציא סָאלשלרעּפ א זומ ץעגרע ןוא

 טכירק'פ ןוא ,םענעדליג ַא גרַאב א ףיוא

 ,טכיא ןוא טכייה סָאװ ,ךיא ןַא םיא וצ

 ,טכיל סָאד ןיוש רע טרירַאב טָא-טָא-טָא ןוא

 .ןרֿאּפש ןביוש טנזיוט עלַא ןוֿפ טוט סָאװ

 ,דַאש ַא זיא סע ,רָאװרַאֿפ

 טֿפַאשדנַאל יד ָאד טקיטינַאב טָאה ןדעי טינ

 .דָאנג ריא טימ
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 םייה עטייזוצ יד

 יי

 ליומ ןקיליוק ַא ןיא טיימורט רעטיור ַא

 ,ליוק םענעבע ןשיווצ ילג רעקיקנוֿפ יו

 םיוא טליה ןוא סיוא טליּפש

 : טכַאדעג ןַײז טכאנ רעד רַאֿפ

 םייל ןוֿפ זיא םייח ןַײמ ,רימ ייוו ,ָא ,רימ ייוו ,ָא" -
 טינ טרעוו סָאװ רעַײֿפ ןוֿפ ,רעַײֿפ ןוֿפ ןיב ךיא ןוא

 ,םייהעג ,ןטלַאהַאברַאֿפ טנערב ןוא ןשָאלרַאֿפ

 ,םינ יג טרעהרעד רענייק ,טינ ךימ םעזרעד רענייק ןוא

 : ןרעטש א זיא טַײצ ןַײמ ,טינ ןיב ךיא ,טינ ןיב ךיא
 טנרָאיַאב טרעוו ןיווו ןַײמ
 .רעטלע טינ רעוו ךיא ןוא

 | .ןרעוו םינ טינ ןעק ךיא 4ןֿפױלטנַא ךיא לָאז יצ

 ,טנרָאװ ךימ ןוגינ ַא

 .רעטלעה ץלַא םיא גירק ךיא

 .ןעגנַאֿפעג טלּפָאט ןיב'ב ,וטורוט ,וטורוט
 .רעיורט ןַײמ ,רעַײרט ךיז ןעױרטרַאֿפ וט ור ןיא
 ! ןעגנַאגרַאֿפ סָאװ ,ץלַא יו קיביא ,םנַײמ ןבעל ,ָא
 "!רעיוד ןטָאטש טַײצ יד רימ ביג ,םנַײמ רעַײֿפ ,ָא
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 ןֿפײלש יד ןּפַאלק סע

 --- ןֿפילש יד ןּפָאלק סע

 :ּפָאלַאג ,ּפָאלַאג

 ,רעטַײר ייווצ ,רעטַײר ייווצ
 ,טנרָאהַאב
 ,טנרַאּפשַאב
 ןגָאי ,ךיז ןגָאי ייז

 ,ּפָאק ןוא ןברַאש ךרוד

 ,ץרַאװש --- רערעדנַא רעד ןוא סַײװ זיא רעטַײר ןייא
 .טרעצנַאּפַאב חרוֿבג ןוֿפ ןעגניר ןיא עדייב ןוא

 ,טנרָאצרַאֿפ --- רעצרַאװש רעד ,קידיײרֿפ זיא רעטַײװ רעד
 .טנרָאֿפ ןוֿפ --- רעסַײװ רעד ,רעטניחַא -- רעצרַאװש רעד

 ; סעילאװכ ןוא רעמייב רעביא ץרַאװשפַײװ ןוא םַײװצרַאװש
 ,תילט ןוֿפ ןברַאֿפ יד יו םַײװצרַאוװש ןוא ץרַאװשפַײוװ

 .הנּכס ,הנּכס ,הנּכס -- רעצראווש רעד

 ,גנוטכיר רעקיטכיל ַא ןיא טַײר רע -- רעטַײװ רעד
 ,גנוטכיל עדעי ,קנוֿפ ןדעי טשעלרַאֿפ רעצרַאװש רעד

 ּפַאלקּפילק ןוא ּפַאלקּפילק

 ,לעֿפַאב סלרוג ןכָאנ

 ןטַײר סָאװ ,רעטַײר ייווצ

 .לעווש רעקיצנייא וצ
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 ,רענייא זיולב ןעק לעווש רעקיצנייא וצ ןעמוק ןוא
 | ?רעסַײװ רעד ,רעסַײװ רעד)
 ? רעצראווש רעד ,רעצרַאװש רעד
 .(רענייב יד ןקאנק סע ,ןגיוא יד ןדנילב םע

 ןֿפיר עקיטניוו יו

 -- טלקַײקעג םערוטש ןוֿפ

 רעטַײר יד ןנַאי םע

 ןֿפײילש עקיּפַאלק ךרוד

 .רעטַײװ ןוא רעטַײװ ץלַא

 ,רעטשרע רעד ןעמוק טעוו סע רעוו ןוא

 -- ,רעטשרעהאב רעד ןַײז טעוו סע רעוו ןוא

 ןבירשרַאֿפ ןרעוו טעוז

 םולב טימ

 .רעטַײרק ןוא ןזָארג רעביא
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 ןַײזטסּוװַאברעטנוא

 ,ןמכענ רעקידעגרָאמ ַא ףױא-טלמעלֿפ חומ ןַײמ ןיא ---
 ,רעדנווװ רעדליוו ןרעוו ןרָאװ עטַײוװ

 ,ףאשַאב רעקינוז ,ןֿפוג ,ןעגנַאלק ,רעדליב ןרעוו

 ןטכעלֿפ טמענ שינרעטצניֿפ .ןבעל טרעוו טַײצ

 .טנעמַאמריֿפ ןטלַאק ןיא ןגעווכלימ יוװ ,טכיל ןטױלּפ

 םַאלעג טרעוו םולח .ןטייקיבייא וצ טגנירּפש ביײהנָא

 טנעוו יד ךרודַא טכערב רע ןוא

 ,שינעכיירגמוא רעקיזדלעֿפ ןוֿפ

 רעדנור ןוא דנור

 .ןעגנונָאמ יד ,ןעגנוליֿפ יד ךיז ןסילש

 .ןעגנונָאקרעד ןוֿפ ןברַאֿפ עטנַאקַאבמוא יד ףיוא-ןבעל'ס

 ,שינעכייה טרעוו שינעֿפיט

 ,ןעמָאנ 8 ץלַא ןיא טכוז רעגַוני

 ,ליצ ַא ץלא ןיא טדניצ רעביוצ

 - ליוו ןליוו ןַײמ ,ליוו ךיא ,ליוו'כ

 ,ןעמַאטַא-דיירֿפ יד ןלַארּפֿפױא

 ןטלעוו עצנַאג ןעילב סע ּווװ

 ,ָאי ןקידתישארב-גנוי ןוֿפ

 .ןיינ ןקידתישארב-טעּפש ןוֿפ

 -- טירט ַײרד ךָאנ

 ,ןײטשרַאֿפ לעוו'כ ןוא
 .ָאטינ סָאװ ןוא ןַארַאֿפ סָאװ
 --- טירט ייווצ ךָאנ

 ןרירַאב לעוו'כ ןוא
 ןטלעצעג יד

 .טֿפַאשקנעב ןַײמ ןוֿפ
 -- טָארט ןייא ךָאנ

 ןריּפשרעד לעוו'כ ןוא
 .קנַאדעג ןטעקַאנ ןוֿפ בַײל'ס
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 סעִֶיו עטעמתחרַאֿפ

 ןעמיווש רימ .ןלױהרַאֿפ זיא ךַײט רעד .ןעמיווש רימ

 ,שרוש ןקיכיא םעד וצ ,ךיז וצ רעטַײװ ץילַא

 ,ןעמיטש ןוא ןעגנַאלרַאֿפ יד קירוצ ןלַאֿפ טרָאד

 ,שרוי רעקיבייא רעד ,גונעּת רעד זיולב טבַײלב סע

 םעִיו עטעמתחרַאֿפ יד ףיוא רע טסַײר טכַאנ ַײב

 -- ,ןטסולג ןוֿפ ןלָאבמיס יד ןַײרַא טקיצילב ןוא

 תועירז עקינוז ענַײז ףיוא:ןעילב טרָאד ןוא

 .ןטסּוװַאבמוא-דמערֿפ םוצ רעֿפיט ןוא רעכעה ץילַא

 ,ןמיס ןַײז חומ םעניא ןַײא רֶע טצירק ךָאנרעד
 ,לכיה ןטלַארוא ןַא ףיוא סטֿפירשעג-רעדליב יו

 -- ןעמיווש רימ ,טלטעלב לרעַײֿפ ַא : רעדיוו ןוא

 ,לכיימש ןקיקָאל ןַײז טינ טשעלרַאֿפ רעסַאװ סָאד
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 ןבעל ןוא דיל ןוֿפ קנוֿפ רעד

 ֹא

 ,זיוה טנערבעגּפָא ןַא זיא ףוג ןַײמ

 לקנוט ןַײז ךרוד

 ,לקנוֿפ א יו טסַײג ןַײמ ךָאנ םורַא טלגניצ םיוק

 ,ןעילגרַאֿפ טינ ליוו סָאװ
 .ןעִילֿפ טינ רע ןעק --- ןבײהֿפױא ךיז רע ליוו ןוא

 קַיור טגָארמ םעצולּפ |

 רעבירַא ךיז םיטש ַא
 -- קיוד טינ קיכיא טינ

 : רעבירג ןוֿפ יו םיטש ַא
 -- -- רעביל ןַײמ

8 

 ןוגינ רעקילַײֿפ רעד

 ,קנוֿפ םעד טקיטלעווַאב

 ןגיוועצ ךיז טמענ סָאװ

 ןדנור עקיליונק ןיא

 .קנוז ןקילױֿפ ,ןקילױק םעד רעטנוא ןוֿפ

 ,ןדנוצעג זיא ַײנ'ס ףיוא ןליוו ןַײמ ןוֿפ טיונק רעד

 ,טקיטכילַאב טרעוו ףוג ןַײמ

 ,רעצנַאג ,רעקיטכַאמ טרעוו

 רֶע ץנַאט א ןיוש לעֿפ רענעגייא ןוֿפ טינ טָא ןוא

 רוביג ַא יו ,טנָאי ןוא

 ,רעצנַאּפ ןיא
 --- ןיהַא

 : ןיד ןוא טקיצרַאהַאב ןוגינ רעד טָאכע'ס ּוװ

 .רעביל ןַײמ
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 ג

 טנגעג יד
 טנגעגַאב

 .טירט ענַײמ טכרָאֿפ טימ

 טנגעקטנַא רעלירט 8

 .רעטירברַאֿפ ַא טלַאֿפ ןוא

 םימ טֿפױל םיובלערק ַא

 .רעמיר עטקיטולבַאב טימ

 ןגעוו עקיבױטש יד ךרוד ןָא טגָאי ןקלָאװ 8

 .ןנער ןקיזיור א טימ דנַאנוֿפ ךיז טכַאל ןוא

 : ענדָאמ ןוא

 ,רעטַײװ ץלַא טרעוו םיטש יד

 רעטנענ סָאװ

 ,רעטנעקרעד א וצ ריא וצ ףיול ךיא

 ,רעטַײנַאב

: 

 המשנ ןַײמ וצ ןוא

 : ןצֿפעל יד ךיא ףיוא וט

 ,ןסיוו וצ רימ רעשַאב ---

 ,קינעי רעד סע זיא רעוו

 ןעמעוו ןוא ךימ טֿפור סָאװ

 ,קינעטרעטנוא ןיב ךיא

 ?ןסיוועג שילמיה א סעּפע יו

 דיײרֿפ יד סע זיא יצ

 ?ןטָאש רענעטכַאשענ ריא רָאנ רעדָא

 ,למיה רעדָא דרע יד סע זיא יצ

 ? םייוו רעוו

 ,טַײצ יד סע זיא יצ

11 



 ?ןןטָאנקרַאֿפ זיא דיל ןַײמ ווו

 ,ןבעל סָאד סע זיא יצ

 ? םייווש טימ ךימ טשוק סָאװ

 -- -- רךשֿפא ןוא רשֿפא ןוא

 ? םייוו רעוו

 | ה :

 .ןעגנַאגרַאֿפ זיא גָאמ רעד

 .טקעעג זיא ףיול ןַײמ

 ,ןעגנאלק ייווצ ענעי טכיוהענסיוא טָאה סָאװ ,ליומ סָאד

 טקעלּפטנַא טינ ץלַא זיא

 .ןעגנַאֿפעג ךימ טלַאה ןוא

 ,רעטגָאירַאֿפ א שריה ַא יו לַאװק ַא ַײב יימש ךיא
 .טנעלעגנָא גַײװצ םענרעבליז ַא ןָא ּפָאק רעד

 רעביא ךיז ןקוק'ס ּוװ ,רעפַאװ םענוֿפ : טָא רָאנ
 ,טנעקרעד ךיז ַײנ'ס ףיוא ןבָאה סָאװ ,תוֿבשחמ
 ילֿפ ַא טוט ליומ ןוֿפ ןוא ,ליומ ןי מ ךיא עזרעד

 -- : ינק יד רעטנוא רימ טקַאה ךליה ריא סָאװ ,םיטש יד

 .רעביל ןַײמ
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 םייה עטייווצ יד

 םייה ןַײז טנערברַאֿפ שטנעמ א טָאה סע

 ,םיילש ןוא טניוו ךרוד ,םָארמש ַא יו ןוא

 .ןגיוצעג טלעוו רעטַײװ ןיא

 זיולב ןעמונעגטימ טָאה טולב ןַײז

 זיור עקידנענערב ,עמיור א

 ,ןגױצַאב יוט םענירנ טימ

 קנַאלב ןוא ָאלב ןיא קנַאדעג ןיא ןוא

 .ןגױלֿפעגכָאנ טֿפַאשדניק יד

 ,טײזרַאֿפ רע טָאה סטכעלש ןוא סטונ סָאד

 ,טםייב ןוא געטש ףיוא בױטש-לטֿפול יו

 ןעמווושעג לימש זיא טַיוצ ןַײז

 גװַא טרָאד ,בײהנָא םוצ קירוצ

 ,ור ןייק טינ טָאה ןיילַא ור יד

 ןעמוג ןדימ ןַײז ןוֿפ ןוא

 טדערענּפָארַא טעבעג ַא טָאה

 : ןעמורַא עקידנור וצ

 --- בָאג עדעיַא רימ ןוֿפ וצ טמענ"

 ּפָארַא טדניש ןוא --- ,טינ יז ףרַאד ךיא

 ,ןרָאלק טינ םעד ץכעלָאש ןַײמ

 ןיב ךיא ,ןַײז לָאז .שטנעמ ךיז טֿפור סָאװ

 ןיב א ,טַאלב רעקידלקַײק ַא

 ,ןורּכז ןיא קינָאה טימ

 טַײװ יד ,טלעוו יד טַײברַאֿפ טמענ רָאנ

 ."ןרָאװ עקידטֿפַאשביל ןיא
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 טרָאװ ןַײז ןוֿפ לטרוט רעד יו ןוא

 טרָאװרַאֿפ םיא ןרָאװעג םיוק זיא

 -- ןסָאמ עקידעבעל ןיא
 ןײלַא ךיז רע טָאה טלדנַאורַאֿפ

 ,ןייר ןרעמש יד יוװ ןּפיל ןיא

 ,ןסָארדרַאֿפ ןָא ,טֿפַאשקנעב ןָא

 קירוצ רע טָאה קיזומ יו ןוא

 .ןסָאגעצ ךיז תישארב ןיא
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 סנַײמ זיא טכיל סָאד

 -- טסָאר יװ רימ ףיוא םגיל טֿפַאשביל רעַײא
 .ןזַײא ןוֿפ טינ זיא שיילֿפ ןַײמ סָאװ ,ךָאנ טוג
 ,טסָארֿפ רעקידרענרעד זיא טרָאװ רעַײא
 .ןזַײארַאֿפ טינ ריא םעוו רעַײֿפ ןַײמ רָאנ

 טָאה סָאװ ,ןקינעי םוצ ךַײלג רימ טַײז ריא

 ; טָאש ךָאנ טָאש ןטישרַאֿפ לַארטש ַא טווורּפעג

 ,ןעהעש ןטָאשעג ןוא טלדירעג טָאה רע

 ; ןועגש םעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ

 ,רעמעּפש ,רעטעּפש

 -- ךיירגרעד ןַײז ןטַײוװו ןוֿפ קידנטכַארטַאב

 -- ,רעטעלק 8 ןָאטעג ןיוש טָאה גרַאב א תעשב

 .ךייח רעד ןיא לכלַארטש סָאד רע טָאה ןעזרעד

 -- רעדלישַאב ןַײמ למיה רעד זיא'ס ,ןרָאנ

 ?ּפעלק יד ןעד ןֿפלעה ןלעוו

 רעדליּפעג טימ ןטישרַאֿפ ךימ ריא טעוו

 ?ּפעטס ןיא ָאד
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 רעקילָאמניײא

 ,רעקילָאמניײא --- ךיא
 ,ביומש ןשידרע ףיוא רעטצעל ןוא רעמשרע
 ,רעקילָאטשירק רעַײֿפ
 .ביור ןעמערַאװ 8 יו ןיילא ךיז ףיוא טסערֿפ רעכלעוו

 | שינעגנַאגרַאֿפ ןשיווצ
 ,קָאלג ַא יו טֿפור סָאװ ,דיתע םענעגושמ ַא ןוא
 ,גָאװ עשימסָאק א ,ךיא גנעה
 :שינעגנַאֿפעג רענדָאמ ַא ןיא
 ,ןשִיאכרַא םעד וצ טֿפיטעגּפָארַא -- טנַאה ןייא
 | ,ןשִייח
 -- ,גָאמ ןשידרע-טינ ַא וצ טכײהעגֿפױרַא -- עטייווצ
 - ,ןעמערַאיל ,ךימ ןקָאלרַאֿפ עדייב

 ! גָארט ַא ןבעג וצ רעִירֿפ ךיז ןעמעוו וצ טינ סייוו'כ
 : טלעֿפַאב ןוא טולב ןַײמ טקיטניוו'ס
 ,טלעוו ןוֿפ ךעלברעש יד וצ
 .קנַאלב 8 טוט קנַאדעג ןַײמ ןוא
 ! גָאט ןשילמיח םעד וצ

 .ןעמעראברעד טינ קנאדעג ןוא טולב ףיוא ךיז ןעק ךיא רעבָא
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 ןַײװ

 :לנילֿפ רעקידעכָאֿפ א טרירַאב טָאה ךימ

 .?ליוו ןַײד ליוו סָאוװ ---

 "! ןַיוװ ןיא ךימ לדנַאװרַאֿפ"

 לגימ ןיא דלָאג יו .שטנווו ןַײמ טליֿפרעד טָאה רע

 ןַײרַא ץיילֿפ ןוא ןיוש ךיא ייגעצ

 ,רעכעב 8 ןיא יו זדלעֿפ ןוֿפ טלַאּפש ןיא

 קעד ןזיב ךימ טקנירט ץעמע ןוא

 קעװַא טבעווש ןוא

 .רעכעה ץלַא
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 קנעש-רעטכיד ַא ןיא

 א
 :רערעמ ןעקנירט וצ טינ ךימ טגניווצ ,ָא

 ,טניווועג טינ ןיב'כ ,רימ רַאֿפ טינ זיא'ס

 רערעלק טינ ןוֿפרעד טרעוו רעטנָאלּפ ןַײמ

 טניױרקַאב טינ טרעוו טימענ ןַײמ ןוא

 רערעווש ,רערעווש .רעמעלב-רעברָאל טימ

 ,טעז ,םירֿבח .ּפָאק ןַיימ טקניזרַאֿפ

 ,טעוועג ןיא ָאד ךַײא טימ ייג ךיא

 ןעקנורטַאב ךיוא ןיוש ױזַא ןיב'כ זַא

 .גנאזעג ןוא עביל ,רעיורט ןוֿפ

 ןעקנוֿפ עטצעל יד ךיז ןשעל סע

 ,גנַאב רימ טוט/ס ,ןַײזטסּוװַאב ןַײמ ןוֿפ

 ןעקנווו ערטיכ טימ טכַאל ריא סָאװ רַאֿפ

 לַארּפ ןוא לַאש טימ רימ וצ טרַאּפש ןוא

 ,לַאקָאב ןקימיוש ,ןטיור םעד

 ב

 ,עזומ רעזדנוא רַאֿפ : טגָאז ריא ,ָאי ,ונ

 ! םומ ,טייקכעלרעדירב ,טֿפַאשַײרֿפ רַאֿפ

 ,עולב-טֿפַאשַײרֿפ רעזדנוא זיא ווו רָאנ

 ? טורשרַאמ רעשרעדירב רעד ּווװ ןוא

 ,הזוזמ ַא עזומ רעזדנוא זיא'ס

 רימ רעטלַא ןַא ףיוא טרעווילג סָאװ
 רימַאס ןוא לווַײט ןוֿפ טיה ןוא

 ,רעמכַארט ןדימ טרעדנוזעגּפָא םעד

 .םש םעד קנאדעג ןַײז ןיא טכוז סָאוװ
 ,רע טכַאל ,רע טנייוו זיא --- טינ רע טניֿפעג
 .םעד טימ ךיז ךעלסיב וצ טסיירט ןוא
 ,רעטכַאמרַאֿפ ַא ץַאלַאּפ 8 -- טַײצ ןַײז

 ןעק ןוא ןסילשֿפױא םיא ליוו רע

 .ןעּפ ןַײז ןסַאּפוצ טינ םיא וצ
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 ג

 ,סעגעלָאק ,ןײלא ,ןיילַא ךיא טָא
 סָאמ א ןָא ַאד דייר'כ יוו ױזַא

 םעגר ענַײמ ןצַאלּפ'ס יוװ ,עז ןוא

 --- ,םוּכ ןַײמ ןיא ךעלזעלב-ןעמיוש יו

 סע גערפ ןוא טרָאװ עסיורג סָאד ךיוא ךוז

 + םוטעמוא ןוא ,ןַײז ןוֿפ ןיז םעד

 .םומַאס רעקיסַײב ,רעדנילב זיא

 רעביור א ,גנילמולח א ןיב'כ רָאנ

 יַאדּכ זיא'ס זַא ,ביילג ךיא .טַײצ ןוֿפ

 ,רעביול א ןוא רעביילנ א ןַײז וצ

 ,ײּפש ַא טרעוו זיא טיוט רעד זיולב ןוא

 רעביוצ ןטרַאצ םעד טערטעצ רע לַײװ

 ,קיזומ ,גנַאזעג ,שוק ,לכיימש ןוֿפ

 .קילג ןוֿפ זיור עדליוו יד ןַייא-מכערב

 ד

 ! רעטכיד ,רעלצניק ?רעדיוו ןיוש טכַאל ריא

 .ייז םע ןיימ'כ ,ןיטעג ןַײמ ,ןַאדרַאּפ)

 רעטכינ ןיוש רעמ זיא שַאלֿפ יד ,טכַאד רימ

 .יירשעג זיולב ןיב ךיא ןוא ,רימ ןוֿפ

 רעטכיזעג עשיּפמָאל יד טשעלרַאֿפ

 ! םיוא ןביוש ענירג יד טצעז ןוא

 םיורג רעצנַאנ ןַײמ ןיא לעוו ךיא ןוא

 ,ןצרַאה ןֿפימ ןוֿפ ךיז ןעכנַאלּפעצ

 .טלערט ןוא לגױֿפלערט ַא טניווו'ס ווו

 ןצרַאטש סָאװ ןוא ךיז ריא טשודיח סָאװ |

 ! טלעֿפעג ךַײא סָאװ ,טגָאז ? ןגיױוא יד

 ןצרַאשרַאֿפ רימ לברא יד לעוװ ךיא

 ךַײלג עקַאט ןוא טכעֿפעגמרַאװ םוצ

 ,ךַײא טימ ןווּורּפסױא חוּכ ןַײמ
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 ה

 .,יאדווֿא לוד ןיב'כ .ןיײלַא ךַאל ךיא

 .,טֿפיג רעסייה ןכַאל ןַײמ זיא'ס רָאנ

 ,עדַאטס ןָא רערעטיֿפ ַא ןיב ךיא

 טֿפירט ןעקנעב סָאד זיולב ןעמעוו ַײב

 ,עדַאלַאב עשרענַײגיצ ַא יוו

 ,דמערֿפ רעד ןיא ץעגרע טלפַײֿפ סָאװ

 טמענראֿפ טײקנַײזניײא ןַײמ רָאג ןוא

 .רענייק רשפא ןוא וד טינ רֶע טינ

 םיז רימ זיא לָאמ טֿפָא ,ענדָאמ ןוא

 רענייב יד זיב סָאװ ,טייקנַײזניײא יד

 ,םיב רעקידנמס ריא טכיירגרעד

 .רענייצ עֿפרַאש עריא ןכיירגרעד

 ,ןיז ןַײמ ךיז טלגנַאר סע רעמ סָאװ
 .ןי ב ךיא זַא ,ךיא םייוו רערעמ ץלַא

 ִו

 -- רעדירב ,הדומ ךיז ןיב'כ -- טלָאמעד ןוא

 ינק ןוא דרע'רד ףיוא לַאֿפ ַא וט ךיא

 ,רעדינַא שטנעמ ןדעי רַאֿפ טכרָאֿפ טימ

 ,ילב ןלוֿפ ןיא גנַאז א יו טָא

 ,רעדילג ענַײז ןיא טסברַאה םעד םליֿפ סָאװ

 דלוש יד גָארט ךיא : רימ ךיז טכַאד סע

 טלוֿפרַאֿפ ןיב ךיא ,ןַײײּפ םנדעי ןוֿפ

 עלא ןוא רע ןוא וד סָאװ ,דניז טימ

 .טנַײה ןוא לָאמ ַא טנעז ןעגנַאגַאב

 ,הלגתנ רימ טרעוו טלעוו ןופ ץרַאה סָאד

 טנַײשַאב טרעוו --- לקנוט סָאװ ץלַא ןוא

 ,עלַאטַאֿפ ןטײקטַײוװ עלַא ךרוד

 ,לַאװק רעקידעבעל ַא -- ךיא ןוא

 .לֵא ןוא ץלַא ךרוד גנורּפש ַא טוט סָאװ
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1 

 רעגרע ןוא טכעלש רעוו'כ :לָאמ ַא טֿפערט סע

 סָאװ רַאֿפ ,סָאוװ רַאֿפ --- : ןיילַא ךיז וצ

 רענרעוורעד רענעגייא ןַײד וד טסיב

 ! ? סָאבעלַאב ןַײד ןַײז וצ טַאטשנַא

 ,רעגרעב ,רעדלעוו ןוֿפ ךַארּפש יד טסמענרַאֿפ

 ,םולב ןוא זָארג טימ ףיוא ךיז טסּפינק וד

 םומעמוא טסיב ןיילַא וד רָאנ

 רעטיצ ןַײד דרע יד טליֿפ .רעדמערֿפ ַא

 -- ?ליֿפעג ןַַײ ד לזערג סָאד טליֿפ ןוא

 ?רעטיבעג ןַײז ןעד וד טסיב ?שטנעמ ןוא

 -- ?ליצ ,לגנַארעג ןַײד רע טמענרַאֿפ

 רעטיר ַא ,טָאכיק-ןָאד א טסיב וד

 -- טסייוו ,רעדורכ .םזיטנַאמָאר ןוֿפ

 .טסיירט ןייק ָאטינ ,טסיירט ןייק ָאטינ

 ֹח

 ,ןלַאֿפַאב'ם ןעוו תוקֿפס ענױזַא

 ,גנע ןוא טימעג ןיא רעטצניֿפ טרעוו

 ןלַארטש עקידנציײלֿפ ,עסייה יד

 גנעלש ץָאלב ןיא ךיז ןעלדנַאוורַאֿפ

 ןלַאקַאש ןוא ,ןגעוװ עלַא ףיוא

 .ףיט רעטספיט ןוֿפ ךיז ןלַײהעצ

 ףילשעג עקיטרָאוװ'ס טינ טֿפלעה סע

 .םינַארַאנ ןופ לכיימש רעד טינ ןוא

 ,הנס ַא יו קימַאלּפ ,טלָאמעד רַָאנ

 -- םינּפ ןֿפױא ןביולג ַא ּפָא טגָאלש

 ,עז ,רערעלק ץלַא טרעוו רע ,עז ןוא

 : םיא ןָא ןיוש ןײגַאב טינ ךיז ןעק ךיא

 ,ןַײא םעטָא'כ סָאװ ,טֿפול יד זיא רע

 .ןַײמ רעדיוו טרעוו לֵא ןוא ץלַא זיב
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 ֹט

 ? רוּכיש ןיב'כ ,טניימ ריא ,ךיז טרעדנּווװ ריא
 ? גנוז ןימ ַאזַא רימ וצ טמוק יו
 רקיע עמַאס רעד טילג סע ,טעז רָאנ

 ,גנוצ ןַײמ ןוֿפ ןבעוועג יד ןיא

 ,רעקיטש םענַײמ ןבעל ןוֿפ סַײר ךיא
 ,סקניל ןוא םטכער ףיוא ייז רעדַײלשעצ

 םקניֿפס ןקידלרוג ןַײמ וט ןוא
 -- ןעמארג ענַײֿפ טימ ןרעברָאלַאב

 ,דנַאל ַא ןוֿפ רעגריב-ןרע ןַא

 ןעמאצאב סע ךיא ווּורּפ ןווורּפ סָאװ

 ,דנַאנַא ךָאנ ןטױלּפןעגנַאלק טימ

 ןעמאטשרַאֿפ ןוא ןעלצרָאװרַאֿפ ידּכ

 -- לָאמ ץלא ףיוא טרָאד ןעמָאנ ןַײמ
 ,לָאצ ןוא ליצ ריא טרילרַאֿפ טַײצ זיב

ּ 

 ןטרָאד סע טכירק רעוו ? סָאד זיא סָאװ רָאנ

 ּפָאק רעטיור סעמעוו ? רעטצנעֿפ ןיא

 ,ןמרָאלקענֿפױא טימ קילב ןדנָאלב טימ

 ?ּפָא םנטָאש עָאלב יד טקעמ סָאװ

 ןמרָאק יד קעװַא טֿפרַאװ ,םירֿבח

 : ףיורא קנעב יד ףיוא טרעטעלק ןוא

 ,ףיוא טייג ןוז יד ,ףיוא טייג ןוז יד

 .םעַײנ רעדנווו טימ ףיוא טייג ,ףיוא טייג

 ,ןָא םרעכעב יד טסיג ,םירֿבח

 ! םייחל ,ןוז רעד רַאֿפ םייחל

 --- ןָאֿפױענוז רעזדנוא רַאֿפ
 --- -- םייחל
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 ןזאטסקע

1 | 
 רעגעלעג םענעיורטש ,ןטלַאק ןוֿפ
 : ףור ןַײמ רעהעג ןַײד וצ ףיוא טייג

 ,ףוג רעקידעבעווש קיטֿפול וד ---
 ..רעגערֿפ ןקידרעַײֿפ םעד ײרֿפרעד

 ןברק א גנערב ךיא .ײנרַאֿפנוז ןיב'כ

 .ךלימ סהנֿבל ןַײד רַאֿפ בַײל ןַײמ

 ! ךליב גנוּוט ןַײמ זיא יצ ,לייצרעד

 ? ןברָאֿפַאב דרע ןַײד ךרַאמ ןַײמ טָאה יצ

2 

 ,זדנָארֿפ-גנילירֿפ ןטסנַײֿפ ןַײמ ּפָא ריד ביג ךיא

 ,זדנָארב ןטיור ןוֿפ ץרַאח ןַײמ ,ור קלח ןַײמ

 ,רעדינ יד ,ךייה יד ,ןַײז סָאד ,ןיז םעד ,ןוז יד

 ,טלַאגיטכַאנ סָאװ ,טכַאנ יד ,טגָאט סָאװ ,גָאט םעד

 ,רעדימש ןוא ,רעמערוֿפ םעד ,קנַאדעג ןַײמ ךיוא

 .טלַאטשעג עקיטכַאמ ,ָא ,ּפָא ריד ךיא ביג

 -- ליֿפ טינ טעב ךיא --- זיולב רעביא רימ זַאל רַאנ

 ,ליֿפעג ןוֿפ למעלֿפעג עקיטניוו סָאד

 רעֿפַאשַאב ןוֿפ םינּפ סָאד יו רימ לָאז סע

 .ןייבעג ןַײמ רעביא ןבעווש רדסּכ

 ,רעֿפַאטעמ ןַײמ ןוא טרָאװ ןַײמ וצ םענ דניצַא
 .ןייג ךיא לעװ -- ןלעֿפַאב טפעוו וד ּוװ ןוא
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 ,תמא ןַא ףיוא טכַאנ זיא סע ,ליטש ַײז

 .סע םענרַאֿפ ךיא ,טבעל גנַאזעגטכַאנ סָאד

 ןבעוו ךימ סבעוזָארג סיוא ץעמע טוט'ס

 ? םעמעוו ? טציא ךיא ןיב רעוו .ךימ טשטנעמ ןוא

 --- ןבעל סנעמעלַא -- םנַײמ ןבעל ,וד

 !ןבע ןוֿפ רעדלעוו ךרוד ךימ טכַײלַאב

 ,רעטסעל טינ -- םוטַאֿפ ןַײד וטסכוז ןוא

 .ןבענרעד טינ ,ריד ןיא טינ טניוװװ רע

 -- רעטסענ ענַײז טגנעהעצ םערוטש ווו

 .רע טסנ ,רע טֿפושיּכ טרָאד ,רע טכַאל טרָאד

4 

 | ,ןַײז סָאד ןעק יו
 ןעמוק רימ וצ ומסלָאז טכַאנדלַאוװ ַא ןיא זַא

 ,ןגיוב-ןגער ןגנוי ַא ןוֿפ עזסיוא טימ

 { ןכַײט ןוא ּפמוז רעביא גנילירֿפ ןעירֿפ ַא סיױא-טמעטָא סָאװ

 ,דנַײרֿפ ןַײמ

 -- ,ןרָאי ענַײמ טינ רעמ ןיוש לייצ ךיא
 ,טֿפַאשדניק עָאלב ,עסיורג א זיא ןכעל ןַײמ
 .טרָאװ ןַײמ ןוֿפ רענעלק ליֿפ זיא רעּפרעק ןַײמ

 טײקיצרַאהנֿפָא ןלַאװק ַײב ךיז ןרעל ךיא
 ,תוטשּפ ךיז ךיא ןרעל סעברעוו עקירעדינ יד ַײב ןוא

 סרעדנווו-ןדרע יד ףיונוצ ךיא בַײלק ךָאנרעד |
 ,ןשטנעמ יד טסיזמוא סע רעדנַאנוֿפ לייט ןוא
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 ,דנַײרֿפ ןַײמ
 ,ןגיוב-ןגער רעד רימ וטסיב טכַאנדלַאװ א ןיא םָאװ
 קיזומ עקינוז 8 ןרעדָא ענַײמ ןיא ךיוא ַײז
 .ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןבעל סָאד םיוא רימ ליּפש ןוא

8 
 ,ןביולג ןַײמ זיא'ס : טכיל ןייק טינ טכַײל סע
 .טנעוו עטרעטצנעֿפַאב יד טדניצ סָאװ
 - ,טדנעוועג ןליֿפ םוצ זיא גיוא ןַײמ

 ,ןביוא ןקיטכַאנ םעד ןליֿפ םוצ

 ןלירג ןעגניז טנעוו יד רעטניה ןוא
 ,ןליֿפ ןַײמ וצ וצ ךיז ןליֿפ ןוא

 - טנענעג'ס :ןלירג ןייק טינ ,ןיינ ,ןיינ
 ,טנעוו יד רעמניה ןוֿפ רעדמערֿפ רעד

 רעטצנעֿפ ןרעטניה ןוֿפ םענעי רַאֿפ

 ,רעטסטנעקרעד רעטיול ַא ךיא ןיב

 .םיה רע ןוא קנַאדעג ןַײמ טבַײרמ רע

 מירט ענַײז רעה ךיא סָאװ ,ךיא ןוא

 --- ,ןסיורג ןיא רעַײֿפ ןיא לדנַאװ ןוא

 ,טלַאטשעג ןַײז ןעזרעד םינ ןעק ךיא

 : טלַא רָאי טנזיוט זיא סָאװ ,דוס רעד זיא סָאד ןוא
 .ןסיורד 8 ןיא ןַײז ןעמ ףרַאד ,ןעזרעד וצ ידּכ
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6 
 הקיּתשב טקיטש עטבעלעגּפָא סָאד
 עֿבנגרַאֿפ א קיטכַאנ ךיז טיג ןוא
 ,טֿפַאשבעל ַא טילב'ס ּוװ ,רימ ַײב טולב ןיא

 .עוונַאק א ףיוא ןטֿפַאהעגסױא יו |

 ןעלּפַא ענירג טימ ןָא ךימ טקוק סע

 : ןעוט עלַא רַאֿפ רכׂש םעד טנַאמ ןוא

 ךימ לָאז סָאװ ,דרע לוֿפטנַאה יד זיא ווו --- |

 - ?ןעורַאב שינעדַײל רעד לַא ןוֿפ

 גנילירֿפ םַײב טנָאמ ,אמתסמ ,ױזַא

 למירּפ רעטקילֿפעגסױרַא גנוי 8

 ,ןלַאֿפעג ףיט ,ןרעטש א ךיוא ןוא

 ,למיה ןיא ןַײרַא קירוצ ליוו סָאװ

7 

 ןעגנַאֿפעג ,ןעגנַאֿפעג

 .ןעגנַאלק ענעֿפילשעג סלמיה םעד ןיא ךיא ןיב

 ,ןעמַאצרַאֿפ ענַײז ןופ גנונירטנא ןייק ָאטינ

 -- ,ןעמַאלֿפ סָאװ

 זָאלג 8 ןיא גילֿפ 8 רַאֿפ יו

 .רעטרעקעגרעביא ןא

 ,רעטרעוו ןעילב -- זָאלג רעד רעטניה ןוא

 זָארג טילב

 ,(!זָאל ,ָא ,ךעלטנעוו יד ןכערבעצ ךימ זָאל)

 -- ןביוא ןוא

 ,ןביוט עקילַאּפָא הנחמ ַא

 םענוֿפ ןסַײרטױרַא טינ ךיוא ךיז ןענעק ייז

 םינוגינ רעטנָאלּפעג

 ןעגנַאֿפעג ןבַײלב ןוא

 ,דָאר א ןוֿפ טימ ןיא

 .דָאש א
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8 

 ןעמערב ענעסקַאװרַאֿפ םענייא ןיא ענַײמ

 ןגָארט סָאוװ ,לגילֿפ עשירבילַָאק ןענעז

 -- ןגָאטרַאֿפ ענירג ךרוד ןגיוא ענַײמ קעווַא

 : ןעמעוו וצ ןיוש סייוו ךיא -- ?ןעמעוו וצ ,ןעמעוו וצ

 ,עיליל 8 יוװ טכַאמרַאֿפ זיא טַײצ יד ּווװ ,טרָאד

 םָאטַא ףיוא םָאטַא ןעור םע ווו ,טרָאד

 ,םָארטש א זיא ןוז יד ווו ,טרָאד ןוא ,סנבעל יד

 -- ,עילידיא ריא טסיירעצ ןוא טלעוו רעד ךרוד טציילפ סםָאװ

 ןזָאל ןוא ןגיוא ענַײמ טציא ייז ןעגנערב טרָאד

 ,ןזָארג ןוֿפ גנוניווו ַא םעּפע ןיא רעביא ייז

 ןריּפשרעד ןוא קילבעג ןַײמ ןעז לָאז עמ ידּכ

 .םוהּת ןַײז ןוא ךייה ןַײז

 ,ךרָאהעג ןוא גיוא ןַײמ ןוֿפ טַײװ ץעגרע ,ךיא ןוא
 ךרָאשרַאֿפ ןוא קָאלג א ןוֿפ ךיוה ַא יו םיוא ייג
 .ןרימ עמעמתחרַאֿפ עדמערֿפ ַײב

9 

 ,געוו ַא טכוז סָאװ ,נעוװ רעד ןיילַא ַײז

 .געמרַאֿפ רעקיצנייא ןַיײד טסיב וד לַײוװ

 --- ןֿפיט יד ןוא ןכייה יד ךרודַא םָארמש

 ,ןֿפילשעג ןָארמ ַא ריד רַאֿפ םרעוו ץעגרע

 ,רעקיטכַאמ וד ,רעקיטכיל וד ,שרעה ןוא םוק

 .רעקיטכַאנ טרעוו ,רעטעקַאנ טרעוו דרע יד לַײװ

17 



 ,טכורֿפ ןוא םולב ךרוד טדער סָאװ ,ליומ סָאד ַײז

 .טכוזעג טרָאװ רעייז טָאה ץרַאה א לַײװ

 ,לרעּפש ַא ןוֿפ טייקנייש ןַײד םיױא-םעטָא

 .לרעּפ עסַײװ ,עטלַאק ןוֿפ סױרַא קוק

 טײקיגנַאגרַאֿפ ןוֿפ ןורּכז םעד רעטַײל
 .טייקיגנַאז ןַײד טימ ןוא םײקינַײז ןַײד טימ

 ,ןוז יד -- עזעגטלעוו ןוֿפ גיוא סָאד ַײז

 .ןורטנַא ןַײז ןיא טימ ןבעל םעד ףלעה

 רַאנ ַײז ,טינ עז ןטָאש ןייק --- ןוז יד יו
 .רענַײשַאב ַא ,רענײשַאב ַא קיבײא

 שינעמעב רעמומש רעד וצ רעוא ןַײד גיינ

 ,שינעטערעג רעקיברַאֿפ טימ ףיוא-ייג ןוא

10 

 רענעט עלַא סיוא ןָאט ןייא סורַא בעוו

 טרעצנָאק ןוֿפ

 רענעי ,רענעי זיא'ס :נָאז ןוא

 .טרעשַאב רימ

 טדניצ סָאװ ,לּפַאגױא ןַײד יו םיא טיה

 .דרע יד ןוז טימ
 טניוו ןצרַאוװש ןיא טכיל ַא יו ,םיא טיה
 ,דוס ַא יו ןוא
 ,טָאבעג ןַײד ןרעוו טעוו ןָאט רעד זיב
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11 

 ןליּפש רעלדיֿפ ןדנילב ַא ןעזעג בָאה'כ

 רעיוט ןוֿפ לדיטשַײב ןָא טרַאּפשעגנָא

 ,רעיוט רעד יוװ ןניובעג ןיילא ןוא

 ןליֿפ א ןעוועג זיא ןליּפש ןַײז ןוא

 רעדליש ַא ןוא

 .רעדליב ןוא ןרעַײֿפ טימ טלעוו ַא ןוֿפ

 טנעוו עמורק יד ַײברַאֿפ ןָאטעג םוק ַא טָאה םעצולּפ

 רעדליּפעג סיורנ טימ רופ עקידלסּפָאה א

 טנעק ןקידהליֿפּת םעד טכיוטרַאפ ןוא

 .רעדליב ןוא ןרעַײֿפ םלדיפ רעד ןופ

 ןביוט הנחמ ַא יו

 ; ןביוא ןֿפָאלטנַא ייז ןענעז

 ,רענייטש יד ףיוא ,ןטנוא

 ןגָאװ ןרעווש ןוֿפ ביוטש ןבילבעג זיא

 .ןגָאירעד טנעקעג טינ רענעט יד ןוא

12 

 -- רעטעלַאּפ ןַײז רעלַאמ רעד טמענ

 : ןברַאֿפ יד ןרעטיצ

 ,למיה ןֿפױא ךיז טקוקרַאֿפ ָאלב

 ,דלַאװגנוי ןטימ ךיז טשוקעצ ןירג

 ,ךעלגרעב יד טצירּפשַאב טעלָאיֿפ

 ,םולב טימ ךיז טקיניײארַאפ טיור

 ,ייז ךיוא ,ערעדנַא יד ןוא

 ןעלצרַאוװ עניד-ןיד סיוא-ןלַארטש

 רעייז םימ ךיז ןטכעלֿפרַאֿפ ןוא

 .חמשנ רעקיטשרע ,רעטַײוװ
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 -- רעמוז ןוא ָאלב רעלָאמ רעד טמענ

 .גנולמיה א סױרַא טסקַאװ

 -- ןבעל ןוא ןירג רעלָאמ רעד טמענ

 ,דלַאװגנוי רעטכַײֿפ א םלירט

 -- עביל ןוא טיור רעלָאמ רעד טמענ

 .ױרֿפגנוי ַא ַײברַאֿפ טבעווש

 ,טעברא רעד ןוֿפ רעדימ ַא ןוא

 .ןעור ןטָאש ןיא ךיז רע טגייל -|

19 | 

 ,רעטסנַײמ ,לרוג ןַײד ןיילַא טסיב וד

 ,רעגניזַאב ןַײד ןוא קלָאֿפ ןַײד טסיב וד

 ,רעטסנַײֿפ ןוא רעקינוז ,טֿפַאשביל ןוֿפ

 .רענניֿפ יד טימ ןטלעוו וטסֿפַאשַאב

14 

 טנָאמרעד ךיז ןבָאה תוחיר-ןּפסָאנק יד
 עניד ןעלזדנעּפ טימ ןוא --- ךיוא רימ ןָא --- ריד ןָא
 -- הניכש רעקידנֿפירט סגנילירֿפ ןיא טקנומעג

 .טנָאזירַאה םענירג ףיוא טלָאמעגסיױא ךיד

 .םעטָא ןַײמ טֿפָאלש ןניוא ענַײד ןיא .טנָאנ טסיב

 ,םימרּפ ענַײז עלא ןיא דליב ןַײד עז ךיא

 ןטערט סָאװ ,םירמ ןענעז רעטרעוו ענַײד ןוא
 .ןטעלָאיּפ לגַײװצ ךרוד ,רימ ןיא ,רימ ףיוא

 טסַײר ןוא לַײװ עדעי ךימ טסריובעג :ליֿפ ךיא

 ןעײרּפשַאב ךיוא רימ טסוט ןוא ּפָארַא טַײצ ןַײמ
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 ,ןעייוו ענַײמ םַאזלַאב ןקידנלייה טימו

 .טסַײג ךיא ריראב -- טנַאה ַא סיוא ךיא קערטש ןוא

19 

 ,טולב ןַײמ טדניצ םעטָא ןַײד ? טולב ןַײמ טדניצ רעוו

 ןדנעלרַאֿפ טסעוו וד

 ,טורַאבמוא שיֿפלעװ טרעיול סָאװ ,דש םעדי
 ןדנעלברַאֿפ טסעוו וד

 ,טור ַא יו רעטיצ'כ ווו ,דלַאװ ןצרַאװש םעד

 ןדנעוו לעוװ ךיא ןוא

 ,טומ ןַײד ןוֿפ קיטכַאמ ,ןוא ריד וצ ליומ ןַײמ

 טונימ ןייא ןיא

 .ןדנע ןוא ןביײהנָא עלַא ןכיירגרעד

10 

 ? ןגעוו קיטייוו ןַײײד טעוו רעוו ,רעטקינַײּפעג

 ? דײרֿפ ןַײד ןוֿפ םינּפ סָאד ןעז טעוו רעוו ןוא

 ןגעוו עַײרֿפ רעביא ןזָאל ךיז טסעוו וד

 : דייר יד ןזָאלבנַײרַא ןוז רעד ןיא ןוא

 ,ןגעלעג ש8 ףיוא ךיא ןיב לױנקרעדָא ןֿפ

 ,ןנעז עקידנלירג רַאֿפ טפענ ַא -- ץרַאה ןַײמ

 דײרֿפ יד טציא זיא

 ,דײשַאב ַא רעטַאמ ןוא ןַײּפ ןַײמ רָאג ןוֿפ

17 

 ןענירעצ ןעוו םעוו ,טסגָאמרַאֿפ וד סָאװ ,ץלַא ןוא

 .ןעניגַאב ןיא לגױֿפ ַא ןוֿפ ןלירט יו

 םעוו ןבַײלב -- ?ןבַײלב טעוו סָאװ ןוא

 ,טקנוּפ א
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 טענגַאמ רעקיטרָאװ ןַײד ּוװַא ,טקנוּפ א
 רעדליב ,ןכַאז יד ךיז וצ ןעיצוצ טעוו
 ,רעדלישעג ןַײד ןוא בעלעגֿפױנוצ ןַײד ןוֿפ
 -- טָאבעג ןַײד ןבעװרַאֿפ ךיוא ךיז טעוו'ס ןוא

 .טקנוּפ ןיא

 ,טָאג ןוֿפ רערט ןיא טכַאל סָאװ ,ןוז יד יו ןוא

 ןעלֿבוט ןעמוק ךיז ריד ןיא טלעוו יד רָאג טעוו
 - ,ןעלֿבוי ןוחצנ םעד טלָאמעד טסעוו וד ןוא
 טקנוטעג ףיט ךיז טָאה טייחשטנעמ יד רָאג סָאװ

 ,ריד ןיא
 ןמקרעמַאב טינ םעד
 .טקנופ

18 

 ,םעצולּפעג ןיא דלעֿפ ַא ףיוא טלַאֿפ סָאװ ,ןנער ַא יו

 ,םיא ץוחַא זיא םייח ןייק ןוא טלַאהַאב ןייק ָאטינ זַא

 ןגעוו יד ןוֿפ טימ ןיא זיא

 ןגעגַאב ןדליוו טימ ןלַאֿפַאב עביל יד ךימ

 .טלַארטשַאב טֿפַאשקנעב ןַײמ ןוֿפ טַײז ערעדנַא יד ןוא

 ?ןגער ַא יו סָאװ רַאֿפ --

 ,ןגעוו יד ףיוא טמוק רע ןענַאװ ןוֿפ ,טינ סייוו עמ
 ,טלַאֿפ רע ּוװ ,טרָא סָאד זיולב טםעז עמ

19 

 ןרעוו לעוו'כ ןעוו ,ןעז טינ ךימ טפעוו וד

 .:רעטצנעֿפ ןַײמ ףיוא ןָאזַאװ רעמיור ַא
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 ןדמַאז ענעקורט-קידלשירק ןוֿפ

 ,גנוטילב ןַײמ ךיא לעװ ןטכַײֿפסױרַא

 ,ןביוש יד ףיוא ןוז יד ןסערֿפ לעוו'כ

 ,טנווָא ןיא ןכַאמרַאֿפ ךיז ךָאנרעד

 םינ טעז סע יו ,ןעז טינ ךימ טסעוו וד
 .ןמַאש רענעלַאֿפעג רעד ךייה ןַײז

20 

 גניז --- ,רעביל ןַײמ ,וטסביל ןוא
 : רעטיב ןַײד קיסיז טכַאמ סָאװ ,יז רעד וצ
 גניר םענעדליג ריא ןוֿפ קילב ןיא
 ,רעטיבענ ןַײד ,ץרַאה ןַײד ןעגנַאֿפעג זיא

 ,ןַאמ :סקיצנייא ריא טרָאװ ריא
 .ןמרַאג רענעקַארשרעד רעטיור ַא זיא
 ןַאּפש ןַײד זיא ןיה:וו --- ,ריא ןָא
 ? ןטרָא וטסעוו ווו ןוא

21 

 דניא עקידרעַײֿפ ַא יו ךיז טגָאיעג

 ןעמענ טימ דרע יד טרַױטַאטענסיױא ןוא

 דניצא

 ןעמענרַאֿפ

 זיולב םישוח ענַײמ

 רעטיילנַאב א יו טָאה סָאװ ,ךיא ןליטש א

 זיוה קיצרַאה ןַײד ןיא ךימ טריֿפעגנַײרַא

 .רעטייווצ 8 ןיב'כ :טרעױאעגנַײרַא ביל ןוא
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99 

 -- רעטלע ןענעז רימ .טלַא זיא טלעוו יד
 -- ,ןַײּפ רעזדנוא טימ ,דײרֿפ רעזדנוא טימ
 ןַײװ יו םילג עטכישעג ריא ןוא

 .רעטלעק ןקידחומ ,ןֿפיט ןיא
 ,סנגרָאברַאֿפ ַא ,טעוו טרָאװ סָאד תעשב

 ןֿפע ןַא טכַאנ רעד ןיא ןבעג טרָאד
 ןֿפערט סע טעוו ,ןכוזרַאֿפ ןַײוװו ןוא

 .סנגרָאמ ןענָאילימ ןוֿפ טכילּפָא סָאד

28 

 ,רעבליז ןנעק רעבליז -- ןרעטש ןוא גיוא

 -- טכַײֿפ ןוא ןיילק יו --- גיוא סָאד

 טכיל סָאד ןַײא טּפַאז

 ,ןטַײװ עלַארטסַא יד ןוֿפ

 ,גיוא ןיא ךיז ןעלבלימ ןרעטש ןדַאירימ

 למיה ןוֿפ טַײז עטייווצ יד טקילברעד גיוא סָאד

 ,זַאטסקע םענרעבליז ןיא

 -- ןדייב ןשיווצ רָאנ

 דרעֿפ הנחמ ַא סָאד טנקלָאװ סָאװ

 ? םרעטַײר עקידרעצנַאּפ טימ

 ? רעצרעה ,ןטייק ןוֿפ ַײרעּפמילק ַארַאס

 ,ןגַיײװצ עטמעלקרַאֿפ ןוֿפ טלכרָאכ רעוו ןוא

 טֿפַאשנרעטש ןשיווצ ןעלדָאנ סָאװ

 | ? גיוא ןוא

24 
 ,גנַאלרַאֿפ ןַײד זיא סָאװ ןוא ---
 ? רעמייהעג רערעטמשינ וד

 רעמייב ןשיווצ ןעגנַאֿפ וצ ---

 .גנַאלק ַא ןוֿפ ליֿפָארּפ ַא
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28 

 ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ בָאה'כ תעשב

 םעצולּפ רימ טָאה ,ןבירשעג דיל ַא

 ןעוו ןוא ,טנַאה יד ןָאטעג ירב א

 ,רעַײֿפ ןצרַאוװש ןוֿפ טכַאװטנַא בָאה ךיא

 טמץעטַאעגסױרַא ריּפַאּפ ןופ טָאה

 .מָאנ :עיליל ַא יוװ ןעמָאנ א

 רעדנווו ןוא טכרָאֿפ ןוֿפ ןעּפ ןַײמ טָאה'ס רָאנ

 ןבירשעגנָא ןוא טרָאװ סָאד טקעמרַאֿפ

 .שטנעמ :םרעטנענ ַא טרָאװ א םיא טָאמש

 רדסּכ ךָאנ ךימ טגָאי טלָאמעד ןוֿפ

 לגיױֿפ רענעעזעגמוא יוו םיטש ַא

 : ןטילב םחמשנ ןַײמ ןיא טקיּפ ןוא

 ? ןטיברַאֿפ ךימ וטסָאה ןעמעוו ףיוא --

- 6 

 -- ,ןדָאל יד רעטניה ןוֿפ לזדנעּפ רעקיטשרַאד

 ןדָאלַאב ,רעטץעלַאּפ עטכוזעג ןַײד ןיב'כ

 קנוט ,ךיז רעטנענרעד .ןברַאֿפ עקיבעל טימ

 םוצ ךַאל ךיא ּוװ ,רימ ַײב לקנוט ןקימַאלֿפ ןיא

 קנוז םעניא קניזרַאֿפ ןוא ,טיוט ןקיטַײוװ

 -- םוצכַאי םענעצלָאמשעצ ןוא ןירג ןסייה ,ָאלב ןוֿפ

 ,ןַײז טַײרֿפַאב ןליוו סָאװ יד ,רימ ןיא ןברַאֿפ יד

 -- ,טכַאמרַאֿפ רעטצניֿפ רעד ןיא טניל סָאװ גנידצלַא יוו

 ,טכַאנ רעד ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפױא טערטרַאּפ ןַײמ לָאמ ןוא

 .ןַײז טַײוו ךיא לָאז ,טנָאנ ןַײז םעוו טיוט רעד ןעוו ,ידּכ

15 
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 ןרעוו םוצ גנַאג ןיא זַײװכעלסיב לעוו'כ

 ,ךעלגעטש יד ףיוא ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ

 -- ,ןרעטש ַא ןוֿפ רעַײֿפ ךעלשירק יו

 ,ךעלגעט-גָאט ,קידרדסּכ ױזַא

 ןרעוו טעוו ךיא ןַײמ ןופ ןענַאװ זיב
 ,קלח רעקידנבַײײלב ַא סטלעוו רעד

 --- ,קילייטעצמוא זיא סָאװ ,לדמעז ַא

 .ןרעק ןַײמ ןוֿפ ץָארּפשֿפױא-רעדיװ רעד

28 

 ןרעדינ ,ןרעדינ זומ ךיא ,ָאי

 .גרעב יד ,גרעב יד רעטניה

 טייקידנעלב ןַײמ טקיטכַאנ םע ,טלקנוט'ס

 .גרעב יד ,גרעב יד רעטניה

 ,ביל בָאה ךיא :טגָאזעג ןיוש בָאה'כ

 ,בינרַאֿפ :ןטעבעג ןיוש בָאה'כ

 ןרעדירברַאֿפ רעמציא ךיז ךיא ייג

 טייקידנעמוא רעטרַאגעג רעד טימ

 .גרעב יד ,גרעב יד רעטניה

 ןָאטעגֿפוא טרָאד רעבָא ךיא בָאה סָאװ

 ?דרע רעקיביױטש רעד ףיוא

 טיײקשירילָאק ןּפָארט ַא רשפא
 ?דרע רעד ףיוא טײזרַאֿפ זיולב

 ,םולב ַא טקיטומרעד רשפא

 ? םור זיולב ןענווועג רשּפא

 ןָאמעג ףור ַא טפַאשַײרּפ יד רשפא
 טייקשיריל רעשיטַאטסקע טימ לוֿפ

 -- ?דרע רעקיביוטש רעד ףיוא
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 ןטנגעזעג םעד ךַיײט רעביא רַָאנ

 .ןיורק עָאלב ןַײמ טלקניֿפ

 עקינעװַײב רעמייב יד ףיוא ךיוא

 .ןיורק עָאלב ןַײימ טלקניֿפ

 ,טלַארטשַאב טָאה טולב ןַײמ סָאוװ ,ץלַא

 ,טלַאמשעג ןגייא ןַײמ טציא טנָארט

 ןטנגעג ןוא ןשטנעמ רעביא ןוא

 -- עקיגעקטנַא סנקלָאװ רעביא ןוא

 .ןיורק עָאלב ןַײמ טלקניֿפ

 19397-1937 ןרָאי יד ןיא ןבירשעג זיא סקידלַאװ
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 סקידלַאוו וצ גָאליּפע





 ןושל ןשידיי-טלַא ןיא רעדיל ריֿפ

 טעבעג

 .טנײשַאב טלעוו יד ַאד רעד ,רַאה רעטכייהעג

 -- .ןלַא ןוֿפ ךעלקיבייא טקיצנייאעג זיא רעד

 םניילַא טלגָאװמוא רעד ,ןוז ןַײד יימרעד
 ,ןלַאֿפ ןָאט םיא ףיוא ץרַאהמערַאב ןַײד לָאז ןוא

 ,טעז ןַײמ לוֿפרַאֿפ זיא רעטיײרקרעטיב טימ

 .רעדנוד א ןוֿפ ןסערֿפענֿפױא זיא ןיווו ןַײמ

 םעּפשעג םיורג טימ דנַײֿפ רעד טלגָאװמוא ךימ

 .רעדנווו םענַײד ןטרָא רעלַא טרעטסעל ןוא

 יז ןוא ןַאּפש ןגיוב ןַײד ,רַאה ןַײמ רָאו רַאֿפ

 .יינעטסיוו ןיא יהלַא רימ רעֿפלעה א

 .ןדנורגרעד געוו ןַײד לָאז סע ,גיוא ןַײמ ףיוא-וט

 ,קרעטש רענַײד טימ ךיד ןוא דנעל ןַײמ טרוגַאב

 ,קרעװ ךעלטסעק ןַײד ןײרקַאב ןוא קיטיגַאב

 .ןדנולשרַאֿפ ןַײז לָאז דנַײֿפ רעקלַאש רעד -- וט ןוא
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 דילקנירט

 ,ןענַײקעצ וט ,רעטיײּפמורט ,ליּפש

 .ןענַײװ ןּפוז ,םיצל יד ,רימ

 ,םיז ןענַײװ ,רעטיב ןענַײװ

 .ןבַײװ ץעביל יד ךַײלג

 ,םיג ,ךיז םסיג ,ןַײײלשעלֿפ ,ךיז םיג

 ,ןבַײלב לָאז קעל ןייק טינ

 ,ןַײװ רעקראטש
 ,ןַײמ לצלוּפ
 ,ןצנַאט רימָאל
 .ןצנַאמ

 ןבעג זדנוא ןָאט ןעמ לָאז סעכרַאב

 .ןבעל גנַאל ,ןעכהלּכ ,וטסעוו

 ,ןױשרַאּפ רעד ,ןתח רעד זא

 -- ןעניײרקַאב ןָאט ךיד טעוו

 ןיורק-הלּכ ןסייה וטסעוו

 .ןענייש דלָאנמיג יו ןוא

 ,ןַײװ רעקראטש
 ,ןַײמ לצלוּפ
 ,ןצנַאמ רימָאל
 .ןצנַאמ
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 :רע

 ;יז

 :רע

 ;יז

 ; רע

 :יז

 : רע

 דיל-הלּכ"ןתח

 ,טסיוו ַא ןיא לַאװק רעטלגיזרַאֿפ ַא ךַײלג

 .טסיזעג ןצֿפעל יד רַאֿפ ןַײז רימ וטסיב

 ,ןכַײלגרַאֿפ ךיד ןָאט ךיא טלָאװ גנַאזעג ַא וצ

 .ןכַײרעג ךיד טעוו רעד רעגניז םעד זיא ליווו

 ,ןױלּפ ַא ףיוא ּוװ םיובלּפע ןַא יוװ ךַײלג

 .ןיורק א רימ זיא רעד ,רעטבילעגנ ןַײמ טסקַאװ

 ,ןטָארט ענַיימ דיײרּפרעד ,רעטבילעג ךעלצרַאה

 .ןטָאש ןַײד ןוֿפ דיילק ןיא ןעורַאב ךימ וט

 ,טֿפַאשַאב ןזָארג יד רעד ,ײרּפש ַא יוװ ךַײלג

 .טֿפַאז ןַײד טימ טסולג ןַײמ ןבעלַאב וטסוט

 ,ןטכַאנרַאֿפ יד ןיא ביוטלטרוט א יו ךַײלג

 .ןטכאדעג ענַיײמ ןיא המשנ ןַײד טילֿפ

 ,ןַײש ןוא ןטילב רעטנוא שריה ַא יו ךִיַילנ

 .ןַײמ וד רעטבילעג ,טרעֿפָאהעג וטסיב

 ,ןגעוו עלַא ריד רעטניה קעמרַאֿפ ןוא םוק

 .ןגעט ןוא ןטכענ ךרוד גנושוק א רימ ַײז

 ,ליומ קידעילב ןַײד זיא זיור ַא וצ ךַײלג

 .ליווו רימ ןלעֿפעג וטסוט ךעלניטעטש

 ,ןלעווק ריד ןגיוא יד ןיא ייווצ סנענורבלעווק

 .ןלעֿפעג ,עטסביל ,רימ וטסוט ךעלגיטעטש

 ,ןַײמ וד רעטבילעג ,לבריוו א יו טסיב

 .ןזיור ענַײמ טלַאֿפרעביא רעד

 ,ןַײרַא לכיה ןיא ,עטסביל ,ךיד ךיא גָארט

 !ןזיוּפשטנַא ךיד ןָאט ךיא לעװ טרָאד
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 דילגיוו

 ,ןעניּפש עלעדיל א רצוא ןַײמ רַאֿפ וט ךיא

 .ןענירעד ןַײלקיצ א ןעגנערב טעוװ רעטָאֿפ ןַײד

 ןרערט סעלעגנַיי ןוֿפ ןכאל טעװ ןַײלקיצ סָאד
 .ןרעהעג וצ ריד טיורבנקעב ַא ןעגנערב ןוא

 ,ןגיל עלעדניק ןַײמ לָאז ור ןיא ןוא טסַאר ןיא
 ,ןגיװרַאֿפ ךיד ומ ןוא לקָאש ןַײד לקָאש ךיא

 ,רעטיהַאב ןַײד ןַײז לָאז לזמ סָאד ,ןֿפָאלש ַײז
 .רעטיגעג ןצרַאװש ךרוד ןדנוח יד ןלַײה סע

 ךעלביטש עשידִיי ףיוא :ןכייצ ַא זיא סָאד ןוא

 .ךעלביל ןוא טקיטמינעג וחילא םוא טבעווש

 :רעיוא ןיא ןדִיי רעדעי ןַײרַא טרעּפשיול רע

 .רעיוט ןבעל טראה רעזיילסיוא רעד ,ךיז טיײרַאב

 רעדוה ןרעבליז ַא ףיוא יהלַא רע טַײר דלַאב

 ,רעדורב ןוא רעטסעווש ןַײד םעניײאַאב טלמַאז ןוא

 ,ןעײרֿפרעד זדנוא רע טעװ סנגרָאמ וצ ,ןֿפָאלש ַײז

 !ןעײמלַאש ןוא קיוּפ טימ ןביול םיא ןלעוו רימ 1058

 : ךעטרעוו עשידַייײטלַא יד ןוֿפ שטַײט רעד

 * הרוֿבג :קרעטש . רענוד :רעדנוד . ײרֿפרעד : ַײמרעד
 "טנַא . ןכיירגרעד :ןכַײרעג + ןעגנולשרַאֿפ : ןדנולשרַאֿפ
 :לצלופ . ןצַאלּפעצ :ןענַײקעצ . ןסנקרַאֿפ :ןזיוּפש
 :לקָאש .הנתמ :טיורבנקעב + תולח :סעכרַאב + לדיימ
 דרעֿפ עסַײװ סָאד :רעדוה + ןטעכַאטש :רעטיגעג + גיוו
 = ןעמַאזוצ : םעניײאַאב + חישמ ןעמוק טעוו'ס ןכלעוו ףיוא
 ,ןטנעמורטסניא-ףַײֿפ : ןעײמלַאש
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1058 

 ? ןעמוק טעוו רעוו

 ןרוּפש עלַא -- ?ןעמוק טעוװ רעוו

 .יינש רעד ןיוש ןטָאשרַאֿפ טָאה

 ןרומקָאנ רענלמרימ ,רעטַײוװו
 .יינש טימ טיש ןוא טינ טרעֿפטנע

 רערעמ טינ טמוק ָאכע רעד ךיוא

 .יינש ןוֿפ דלַאװ ןיא םוא טלגָאװ

 רערעלק ךָאנ טרעוו ןגערֿפ סָאד ןוא
 ,יינש םעד ןוֿפ ןוא טכַאנ רעד ןוֿפ

 ? ןעמוק םעוו רעוו ?ןעמוק טעוװ רעוו
 !יינש ןַײמ ,יינש ,ןבעל ןַײמ יינש

 ןעמוג ןקידנעילג ןֿפױא
 .יינש יו טרירֿפ ,רעֿפטנע ןַא טרירֿפ

 רענעלעג םענרעבליז ףיוא ןוא

 ,יינש טימ רענעטַאשרַאֿפ ַא

 ,רעגערֿפ רעד טנגיל ,רעטרַאװ רעד טניל

 .יינש --- םולח ןַײז טרעוו סע זיב
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108 

 רעזיילרעד ַא ןַײז זדנוא רַאֿפ טסֿפרַאדַאב

 ,רעזיילרעד א ןַײז זדנוא רַאֿפ טסֿפרַאדַאב

 .דניק ןַײמ

 ןיוש רעמ ןזיילסיוא םינ ךיז ןיילא ןענעק רימ

 דניז ןוֿפ ,לכיורטש ןוא לַאֿפכרוד ןקיבײא ןוֿפ

 ןָאֿפ רעזדנוא ץרַאװש ףיוא ןברַאֿפַאב סָאװ ,טַאררַאֿפ ןוא

 ,גָאט רעדעי
 .גָאט רעדעי

 רעזיילרעד ַא ןַײז זדנוא רַאֿפ טסֿפרַאדַאב

 .דײרֿפ ןוֿפ לכלעווק וד

 דיײשַאב

 לגעטש ַא זדנוא קעלּפטנַא ןוא

 .תוריּתס ןוֿפ דלַאוװדליװ ןיא

 ,ןטייק ןייק טינ רעמ זדנוא ןריר סע

 ,סעריל עשיריל עלַא טולב ןיא ןסירעצ ןבָאה רימ

 טרעטעמשעצ

 טרעטעלברַאֿפ .עיזוליא ןוֿפ ץעג םעד

 טרעטעגרַאֿפ זיא ןעוועג סָאװ ץלַא ןוא .םולח א

 .גנַאגרַאֿפ ןיוש גנַאל זיא

 .גנַאזעג סָאד זדנוא ןיא טעַיידעג ןוא טירב עוועּפָארק יו

 רעזייבעג ןלעג טימ טרעיול טױרנגרָאמ רעד וליֿפַא

 ,דניז ןוא לַאֿפכרוד ןוֿפ ןסניּפשעג יד טניּפש ןוא

 ,רעזיילרעד א ןַײז זדנוא רַאֿפ טסֿפרַאדַאב

 .דניק ןַײמ
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 קירב ענירג יד

 ןרָאי עגנוי ענַײמ טנגעגַאב בָאה ךיא
 ,קירב רענירג רעד ףיוא
 ,קירב רענירג רעד ףיוא

 דילסקלָאֿפ

 .ןרָאק רעד רעמ ָאטינ ןוא זָאה רעד רעמ ָאטינ

 .קירישט ןוא קירוצ -- :טרעמָאי לגנױֿפטכַאנ א

 ןרָאי עשרעדניק יד טנגעגַאב טנַײה כָאה ךיא

 .קירב רעטֿפושיּכרַאֿפ רענירג רעד ףיוא ָאד טָא

 ,ןרָאֿפעג ןענעז ייז

 ,ןרָאֿפעג ןענעז ייז

 ,עטעראק רעסַײװ ןיא

 .ךאלמ ַא וצ טנַאּפשעג

 ,עַײרטעג ,עביל ,ךעלערעי ענעדלינ ,יוא

 !קילב ןַײמ טינ טלַאגרַאֿפ ןוא טימ ךימ טמענ ,ןייטש טבַײלב

 היח ַא יו ןוא טמוטשעגסיוא ךיא בָאה ױזַא

 ,קירב רעד ןוֿפ דנע םַײב ךאלמ םעד ןֿפָאלרַאֿפ

 ,ןרָאֿפעג ןענעז יז
 ,ןרָאֿפעג ןענעז יז
 : ךאלמ םעד ןסימשעג
 ,םינ טַײצ ןייק ןבָאה רימ --
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1038 

 ,רעדער יד רעטנוא ןוֿפ ןלַאֿפעג ןיב ךיא ןוא

 קילב רעקיטכַאנ סנטּפשימרַאֿפ ַא טלַאֿפ'ס יו

 .קירוצ רעמ ןעז טינ םיא טעוו סָאװ ,לגיּפש ןיא

 ,רעדעֿפ עשיוַאּפ א עטָאלב ַא ןיא טלַאֿפ'ס יו

 ,קירוצ לָאמ ןייק ןבײהֿפױא טינ ךיז טעוו סָאװ

 ןרָאלרַאֿפ ןלַאֿפעג םעצולּפ ךיא ןיב ױזַא

 .קירב רעטֿפושיּכרַאֿפ רענירג רעד ףיוא ָאד טָא

 ,ןרָאֿפעג ןענעז ייז

 ,ןרַאֿפעג ןענעז ייז
 ןטינשעצ ןבָאה ןוא
 .ןבעל ןַײמ ןוא בַײל ןַײמ
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 ןגיוב-ןגער ןוֿפ דיל סָאד

 טנרערטעגסיוא ןדיירֿפ ץלַא

 .דלַאװ םענירג םעניא

 טנרעטשעצ ָאלב ןדייל ץלַא

 .ךַײט ןוֿפ םָארטש ןֿפױא

 + טנרעקרַאֿפ יור ןדייר ץלַא

 -- ,לָאט ןצראווש םעניא

 טֿפושיּכרַאֿפ ייז ןעילב

 ,ץוש ןַײמ ןוֿפ לגילֿפ רעטנוא

 ,סנקלָאװ עטכַײֿפ ,עטכַײל

 ,רעמכיד ַא ןוֿפ תוֿבשהמ יו

 ,דלָאג ןוֿפ בַײל ַא םורַא ךיז ןעיצ

 ,דלָאג םענוֿפ םעטָא םעד ןַײא ןּפאז ןוא ךיז ןעילנ

 ,ןגיוב-ןגער רעד ,ךיא ןוא

 םענורב ןטלַאק ,ןטלַא ןוֿפ סױרַא ךירק

 טיירּפשעצ ןוא

 ענַײמ םמערָא יד

 .דרע רעד םורא דנור

 -- טײקרָאלק ןַײמ ןיא טרעטַײלעג זיא סע רעוו

 | .ךימ טעזרעד רעד

 -- ןביוא ןַיײמ וצ ןביוהרעד זיא סע רעוו

 .ןביילג רימ טעוו
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 ? ןעמוק ןַײמ זיא ןענַאו ןוֿפ

 ןעמולב יד ַײב סָאד גערֿפ
 לגױֿפ-רעלירט םַײב ןוא

 ,רעֿפַאשַאב : ןָא ךימ טֿפור סָאװ

 עיליל רעד ַײב סָאד גערֿפ

 - .רעסַאװ ןיא ךיז טלּפָאט סָאװ

 רענעטנעמיד רעד ַײיּב סָאד גערֿפ

 .קָאטשניב ןוֿפ ןיגיניק

 .ןזַײװַאב עקיבייא ןזַײװאב ףרַאד ךיא
 .ןזַײרּפש ןַײמ טימ ןמיוט ןבעלַאב ףרַאד ךיא

 .ןלַײמ עטרירַאב-טינ ןוַײרקַאב ףרַאד ךיא

 ,םעּפעטס ןזױרַאב וצ ןלַײא ךיז ףראד ךיא

 ,טייקניילק רעדעי ןבייהרעד ךיז וצ ףרַאד ךיא
 ,טייקנייש ןַײמ טימ רענרעד ןזַײּפשַאב ףרַאד ךיא
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 ,רעגנערב-ֿבומ-םוי וד ,םִוָק
 / !םוק
 רעגנע ןוא גנע

 רדג ןַײמ טרעוו

 גנוײװרַאֿפ עקיכיור ַא ןוא =
 - גנוייז ןַײמ טרעוו
 ,רעדלעֿפ יד ףיוא

 ! רעדלעמ-ֿבוט-םוי רעװַארב וד ,םוק

 רעדעי ןַײמ -- רעה .רעטצניפ ךיא -- עז

 : םעבעג זיולב זיא קנורטמעטַָא

 ; גנוײרֿפרעד עקידלַאװ רימ גנערב

 | ןכייצ א גנערב

 ; רעדעפ ןוֿפ רימ

 ,ןעגנַאז רימ גנערבו
 ; ןעגנאלק ,רעטרעוו

 ; ןכייה יד ןוֿפ חרוֿפנ רימ גנערב

 ןכייצ םעד גנערב

 ; ןיגַאב ןוֿפ

 ;רעַײֿפ רימ גנערב ;רעסַאװ רימ גנערב

 -- ,ןירג עקידרעטעלב סָאד גנערבי

 ,רעײרֿפרעד וד

 ,רעַײרֿפַאב וד

 -- רעצנַאּפ א ָארג ןגעקטנַא --- וד

 ,רעייז ,רעגנערב-ֿבוט-םוי

 ..רעצנַאלֿפ
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 ןסיוו ןוֿפ םיוב רעד

 ןגיוצעג ךיז וטסָאה ,רעטומ ,ָא ,יַאמלח

 ,טכורֿפ רעטריראב-טינ לָאמ ןייק רענעי וצ

 ? ןסיוו ןוֿפ םיוב םעד ףיוא טקיטַײצעג טָאה סָאװ

 טכוזרַאֿפ ּפיל ןַײד טָאה ,רעטומ ,ָא ,יַאמלה

 רַאה ןַײד טָאה'פ ןכלעוו ןגעוו ןוֿפ ,טֿפַאז םעד
 ? ןסינעג וצ עטינ -- :ןגָאז ריד ןָאטעג

 רעוו ןוא

 רעגַאב ןַײד ןדנוצעגנָא טָאה

 רַאגעג ןַײד ןוא

 ,ןסילשוצֿפױא ןבעל ןַײד לַא ןוֿפ דוס םעד

 רעטמעּפש לָאז םיא טָאטשנַא זַא

 רעמעלב עקידנדע-נג ךרוד ןָאט םַאלּפ ַא

 ? ןסיוועג ןַײד ןוֿפ ײנרַאפנוז רעטשרע רעד

 ןירערעבעג
 ;דרע רעקידחאניׂש רעד ףיוא טֿפַאשביל ןוֿפ

 ןירערעמרַאֿפ

 ;דרע רעטקנעברַאֿפמוא רעד ףיוא טֿפַאשקנעב ןוֿפ
 ,ןטרָאג רעד טינ ןוא גנַאלש עקיטֿפַאהקלַאש יד זיא קידלוש טינ
 ןמרָאד ןכוזרַאֿפ טלָאװעג ןיילַא טסָאה וד

 .טליגעגּפָארַא םיוב ןוֿפ קידלּפע טָאה סָאװ ,םולח ןַײד

 ,טליֿפרעד קנאדעג ןַײד טָאה סָאװ רָאנ

 ,ןעזרעד
 םיז ןוא קידרעטיצ ךיד טָאה סע תעשב
 ןערב א ןָאטעג

 ?םיב רעקירעגַײנ רעד ,סיב רעדליוו רעד
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 רעַײֿפ סהנֿבל ןוֿפ לניּפש ןיא

 בַײל ןַײד ריד רַאֿפ טרָאלקעגֿפױא טָאה

 -- רעַייהעגמוא ןַא סטכַאנ רעד -- קערש ןוא

 .בַײוװ ,ןבירטרַאּפ םיוב ןוֿפ ךיד טָאה

 ...אמּתסמ טגנַאלשעג ךיוא טלָאמעד טָאה טולב ןַײד

 .בַײל זיולב .רעמ טינרָאג ןוא

 -- המשנ ןַײד ןוא

 ...טעמתחרַאֿפ ןייטש ַא טימ םענורכב ַא יו זיא
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 ןבעל ןוֿפ םיוב רעד

 ,ךלהמ ןטַײוװ ַא ןוֿפ טסמוק

 -- םיוב רענעדלָאגנידג םנבעל -

 ךאלמ רעטלצרָאװרַאֿפ-שידרע ןַא

 - ,םיור ןיא טעילַאװכעצ לגילֿפ טימ

 - ץטסיוו תוירבדימ ,סעּפעטס ךרוד

 ,טָארט ןַײד רימ וצ טקיטֿפַאז

 ומסילבַאב רעדלעֿפ ענעטינַארג

 טָאבעג ןַײד ןוֿפ חרוֿבג טימ

 ,טָאמש א ,ףרָאד א רָאנ ּוװ ןוא

 | .וטסיב טרָאד

 טייקמיוט רעשידרע ןיא סָאװ ,וד

 !ילב -- :ןבעל םעד וטסלעֿפַאב

 טייקטיירג רעקיכרָאהעג ןיא טלַאֿפ'ס ןוא

 -- ,ינק יד ףיוא ריד רַאֿפ ןוז יד

 ןעגנולשרַאֿפ רעֿפעשַאב ןַײד טסָאה וד

 טכענ עקיצײלֿפ עקיצייר ןיא

 ןגנוי 8 ןליוו א טימ ןוא

 ,טכעלֿפעג-לרוג םענעגייא ןַײד

 ,טכעלשעג רעדנַא ןַא יו ױזַא

 ! ןעגנווװצַאב

 גנוֿפַאלעג ןַײד זיא רעבָא ןיהווו

 ? ןיילּפ ןוא גרַאב רעביא ,לָאט רעביא

 גנוֿפַאשאב רענירנ ןַײד ןיא זיא יצ

 ? ןיימ א ,גנומיטשַאב 8 ןַארַאֿפ
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 ,ןגיטש רימ ןענעז טלָאמעד ,ָאי ביוא

 - ווא ,שיײלֿפ ןוֿפ ןטָאנקעג |

 ,ןוגינ ַא יו ליצ ַא וצ טזַײרּפש וד - |

 ,ור וצ שיורעג ןוֿפ טייג סָאוװ

 אוהה םויב ךָאנ טסעוװ ןוא !

 למיה ןטלַאק םעד
 ' | .ןגיזַאב / . 8
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 ןכעלגיזַאב-טינ םוצ

 ןעגנאגעג ריד וצ ןיב ךיא ןעוו ןוא

 ,ענירג-קיטשרָאד ןעלצרָאװ יו סיֿפ טימ

 ןעגנַאֿפ הרוֿבג ןַײד טלָאװעג בָאה'כ לַײװ

 ,הנידמ רעקיכיירגרעדמוא ןיא

 ןעניּפשרַאֿפ ןָאטעג טכַאנ יד ךימ טָאה

 ןכַײמ עצרַאווש טימ

 ,ןעניז ןַײמ לא ןעקנורטרעד ייז ןיא טָאה ןוא

 .ןכַײלגרַאֿפ טינ חרוֿבג ןַײד טימ ךיז לָאז ךיא

 טרעקַאעגכרודַא םיוק ןכַײט עצרַאװש יד

 ,ימ ןוא סייווש טימ

 ירֿפ רעד ןיא רָאנ

 טרעקַאלֿפעצ ךיז קיצָאטש טָאה

 ,זדלעֿפ רעָאלב ַא

 רעטעלקעג ,שינעגָאי רעדיוו ןוא

 .עלַא ןוֿפ ץרַאה ךרוד ןיײלַא ךיז וצ

 רעמעמש ַא ,זדלעֿפ ןיא ּפָאק טימ ץעז א

 .עלַאקס עקידרעלדָא ,עדליוו 8

 ,טרעדַאנקעצ ,טכָאנקעצ ,טקילֿפעצ בַײל סָאד

 ,ןדנעל יד טולכ ןיא

 : טרעדָאֿפ ןוא םימש עטַײװ א טנָאמ רעדיוו ןוא
 .ןדנע עמאס יד וצ ביײהנָא ןַײד ריֿפרעד --

 לּפענ ַא טָאה םעצולּפ רָאנ .טשרעהַאב זדלעֿפ םעד
 גיול רעָארג יו

 גיוא ןַײמ טרימשרַאֿפ

 לּפערּפעג סגנוצ רעד ךיוא ןוא

 ,דלַאב ןגרָאװרעד
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 ,ןכָארקעגכרודַא דלַאװלּפענ םעד

 טלקניֿפעצ קיטנעמיד ךיז וד טסָאה

 ןכָאנק ,רעדילג ענַײמ רעביא ןוא

 .טלקנירּפשַאב ור עקיורמוא ןַײד

 לגָאװ ןַײמ ןיא ךיא בָאה טלָאמעד רָאנ

 טנגעגַאב ןיּפש א

 לגָאה רעזייב ַא טָאה ,ןטָארטעצ יז ןוא

 .טננעג ץרָאג יד לָאמ ַא טימ טקיליטרַאֿפ

 ןסירעגסיורא רימ ןוֿפ סע טָאה ןיּפש יד

 ,גנַאֿפ ןסיורג ןַײמ

 ,גנַאג ןַײמ טמיילעג

 ,ןסיוועג ןַײמ ןטינשעצ

 .טכאלעגסיוא ךימ
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 ןדַאשינַאּפוא יד ןוֿפ

 - ףליוו ןוֿפ טכַאמענ זיא גנידצלַא

 :רעדייא

 ,טכַאנ יד טײרֿפרעד טָאה ןטָאש לציּפ ַא

 -- ,טכַאלעג ןיוש טשינרָאג םעניא רע טָאה

 ,ןלירג ןֿפױה ַא ןוֿפ רעטכעלעג ַא |

 + . .ןליוו ןוֿפ טכַאמעג זיא גנידצלַא |

 י רענעי זיולב טעז .ןליוו םעד ןוא ---

 .לַײװ א ףיוא םיא טַײרֿפַאב'ס רעוו

 - ,רענעֿפ עלַא ןענעז ענַײז

 /--  ,לײֿפ :ענעעזעגמוא יד ןוא

 | ,טילֿפ סָאװ יד

 ,טלַאֿפַאב

 : ,טלעֿפַאב

 ,טלעו רעד ןיא םנבעל עדמערֿפ

 -- ןליב חומ םעניא טמענ טיוט רעד ןעוו
 .ןליוו רעד טכַאל סע יו ןרעה ןעמ ןעק 1069
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 * תורצוא-

 ,רעסַאװ סָאד זיא ןירג-עקרעגואה

1009 

 ,ןגיובעג רעסַאװ ןרעבִיא ןוא
 ץעגרע זומ'ס .םינּפ ןַײז טכוז שטנעמ;ַא

 - .רעביב ןטימ ךַײלג וצ ,ןעניווו ךָאד

 .:םינּפ סָאד ךיז טקעלּפטנַא ןכוז :םַײב

 - ,ץַאלַאּפ ןזָאר-זױר א ןיא טניווװ סע?
 םעדָאֿפ ַא ףיוא טננעה -- ךָאנ רעטַײװ ןוא

 ,לּפ} ןַא יו סיורג עלענוז ַא

 ,רעעז רעד טינ טעז רעמ -- ?רעמַײװ ןוא

 ,תורצוא יד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ זיא טסַײנ ןַײז

 רעפַאװ רעטנוא ןייטש רעקיכָאמ רעד

 ,ןלייצרעד טינ רָאט רע רָאנ ,רעמ טעז
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 ןעגנירּפש לעװ ךיא

 ןוויואכלַאק םענענייא ןוֿפ ןעגנירּפש לע ךיא

 ,ןטיברַאֿפ םענַײמ לרעדורב ַא ןיא

 ןֿבוח:לַארמש ענרעּפוק רימ טעוו ןוז יד ןוא

 .ןטיש ענעשעק רעטרעכעלעצ ןיא

 עשידלעֿפ סעקירוב יוװ ,ןעזכַאנ לעוו'כ ןוא

 ; טיורק ןוֿפ ןעיוט יד ןיא ּפָא ןגָאלש

 עשידלעה ייווצ רענעה טימ ןעמאזוצ ןוא

 -- טױלּפ א ףיוא ווו ךיז ןנַאלש סָאװ

 םטעכיוא ךיא לעוו

 (!לדיל ַא ןגעוו ןוֿפ)

 ,םיומ ןוא ןבעל ףיוא ןגָאלש ךיז
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 ךניקנגרָאמ

 לָאמ א טסעװ ביוא ,דניקנגרָאמ

 עטכישעג ןוֿפ טנורנּפָא םעד ןעז

 -- טלָאמעצ זיא גנוֿפָאה יד ווו

 ןסעגרַאֿפ גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,ביוטש

 ;טינַארג זיא םַאטשּפָא ןַײז זַא

 טלַאמעג זיא ךעלברעש ףיוא ןוא

 -- םוקמוא רעזדנוא ,הרוֿבג רעזדנוא

 ,םערוטש טימ גַײװש ןוא ,דרע'רד ףיוא לַאֿפ

 ערעזדנוא הרוֿבנ יד לַײװו

 ,ןטסָאמרַאֿפ םיוט םוצ טינ ךיז טָאה

 ןיילא ךיז ןבָאה רימ רָאנ

 ,טקיליטרַאֿפ ןרעדנַא םעד סנייא

 םולח ןַײד טעוו'ס ביוא ,דניקנגרָאמ

 :ןטלַאטשעג ערעזדנוא ןעגנערב

 ,ןקרַאטש םוצ ךיז ןקערטש סָאװ ,טנעה

 -- ,םעטַאל עלעג ןוֿפ רעמינּפ

 םולח ןוֿפ זדלאה םעד גרַאװרעד-גרַאװ

 .ןרערט יד ׁשַא טימ טישרַאֿפ ןוא

 רערעזדנוא ןביולג רעד לַײוװ

 .טלדנַאװרַאֿפ בָאר א ןיא ךיז טָאה

 ןעמיה א סיוא גניז ,דניקנגרָאמ

 .ערעזדנוא רענייב יד רַאֿפ

 ןטַאשרַאֿפ טינ טָאה דרע יד לַײוװ

 ,גנונַאמ עקידנדיז רעייז
 ,ןליק ייז טעוװ ןגער רעד טינ

 .ןקעדרַאֿפ ייז טעװ יינש רעד טינ

 ןעמיה א םיוא גניז ,דניקנגרָאמ
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 - .ערעזדנוא רענייב יד רַאֿפ -

 ןעײרֿפרעד ַײז וטסעוו רשֿפא -

 ,גנילירֿפ ןקידנלייח א טימ'

 ןרעה לָאמצנעד ןלעוו ייז ןוא

 ןרעק םעַײנ ןוֿפ ריובעג סָאד

 .ןרעוו טקיױורַאב ,ןַײז ןעק ,ןוא
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 המחלמ

 : םעלַא זדנוא ןקעדוצ טעוװ שא עבלעז סָאד

 ,קנַאצעג ןשיטניוו ןיא טכיל ןסקַאװ א -- ןַאּפילוט םעד
 ,קנַארק םנקלָאװ ליֿפ וצ ןוֿפ זיא סָאװ ,ילֿפ ריא ןיא עיווליס יד
 -- ,םעלַאב ןַײז טייקיבייא ןיא טֿפרַאװ סָאװ דניק סָאד

 -- ,טעָאּפ ַא ,רענייא זיולב טעװ ןבַײלב ןוא

 :ליווטומ ןוא טֿפַארק טימ גנוז ַא ןָאט טעוו סָאװ ,ריּפפקעש רעדליוו ַא
 ,ליוו טולב ןַײמ סָאװ לרוג םעַײנ םעד גנערב ,לאירַא טסַײנ ןַײמ ---

 ! טעטש עטיוט יד קירוצ סױרַא ַײּפש ןוא 1059
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1940 

 קָאטשניב רעד

 דָאס ןקיטכַאנרַאֿפ ןיא ןעזעג וטסָאה
 ,קָאטשניב ַא

 ?דוס ןקיטכַאמ ַא ןיא טור סָאװ

 .ןעמױלֿפ יד ןוֿפ םיוא טינ קָאטשניב רעד ךיז טלייט ןיוש

 ןוז עלעגניר ַא

 .ןעמיוק ןַײז ףיוא טקוצ זיולב

 םיא ךרוד

 ןַײרא ןעניב עלעקנוט ןעִילֿפ
 ,לכַײט ןקיַײברעד ןוֿפ ץכולשעג סָאד ךיוא ןוא

 ,רעמכיד םענוֿפ דיל סָאד

 -- טלעוו רעד ןוֿפ שיורעג'ס

 ןוז עלעגניר ןכרוד ןַײרַא טילפ ץלַא

 .קָאטשניב ןיא

 לימש ױזַא טרעוו סע

 .ןענייוו םוצ זיב

 ןעניילּפ ענעקירג ןוֿפ
 .ןיב עטלגָאװרַאֿפ עטצעל יד ךיז םוא טרעק

 ןעמולב טימ תומחלמ עסייה ןוֿפ רוּכיש

 ַײברַאֿפ רעיוא ןַײד יז טמושז

 : טעשעג'ס ------- ןוא

 ןַײרַא טילֿפ יז ךיוא

 ןוז עלעגניר ןכרוד

 .קָאטשניב ןוֿפ חומ ןיא

 קנוֿפ רעטסלקנוט רעד רעדייא רָאנ

 -- םיוא ךיז טשעל

 םימ ךיוא יז טמענ

 ,המשנ עטֿפַאגרַאֿפ ןַײד
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1040 

 טסעניעקשַארומ

 ,ןַײזטסּוװַאברעטנוא סדלַאװ וד ,טסעניעקשַארומ

 -- ,קָאטש ןקירעגַײנ א ןוֿפ טרעטשינעצ

 קָאטש ךָאנ קָאטש ,ענַײד ןטניריבַאל טימ

 : ןַײז טסּוװַאב ריד לָאז ,ביוטש ןיא ענעלאֿפעצ

 רע טרעוו טָא .טלַאֿפ ןברַאש ןַײײמ .ךיא ןיב וד יו

 .רעטרעוו ןוֿפ -- ךעלעקשַארומ ןוֿפ ןגָארטעצ

 ,רעבירַא ,ּפָארַא ,ףױרַא --- טרָאװ רעדעי ןוא

 ,ליוק ןוא ךיור ךרוד ,וורעג וצ וורענ ןוֿפ

 רעביטש יד ןוֿפ ןגָאי עלא ןוא

 ,ליומ ןיא עלעייא ןסַײװ טימ
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 קירוועוו רעד

 -- קירוועדעש ןַײז טגניז לַאגיטכַאנ רעד ּוװ ,טרָאד
 .קירוועוו א -- קעלֿפנוז רענרוּפרוּפ ַא טרעּפיה

 ,ךעלסיֿפ יד -- ,ךעלטנעה-רעבליזקעווק ענַײז טימ

 ,ךעלסינ ענעדלָאגניג לקסיּפ ןיא רע טקַאּפ

 --- ,הנווּכ רעזייב ַא טימ ףױרַא טקוק'פ רעוו
 .הנתמ ַא ּפָארַא ץכעלָאש יד רע טּפרַאװ 1040
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 ןשָאלעגסױא

 .ןשַאלעגסיוא

 .הוואּת ןוֿפ שַא

 ץעמע טָאה דייש ןוֿפ דרעווש ַא יו

 ,ןגיוצעגסױרַא טולב סָאד רימ

 -- ןורּכז רעד זיא טשרומעצ ןוא

 .טנורנּפָא ןיא טלַאֿפ סָאװ טעמָאק ַא

 ,תוֿפרׂש
 ןטלַאהַאב טניוװ סָאװ ,ריא
 --- ,רעמייב יד ןוֿפ רעצרעהנעגניר ןיא
 ! ןטרָאד ןוֿפ סױרַא
 ּפַאכ א טיג
 .ןּפיל ענַײמ ןוֿפ ךעּפ ןטיירג םעד
 רעטרעוו ענַײמ טקיטלעװַאב ןוא

 .גנורעטשעצ ןוֿפ חוּכ ַא טימ 1040
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1840 

 גיוא םוצ

 ןעגנירד רעהֿפױא ןָא געט ךָאנ געט ןוא

 .םענורב ַא ןיא תוֿפרׂש-ןרעטש יו
 םינוגינ ןוֿפ ןעקנוֿפ ןבַײלב סע

 ,ןעגניר עקידנביוא ןוֿפ טגיװרַאֿפ

 .ןעמרָאֿפ עלא ןרעוו טמערַָאֿפטנַא

 ,ןעמרָאק ךיד לעוו'כ טלַאהניא םעַײנ טימ

 רוּכיש ןרעוו טסעוו טייקרעטמכינ טימ

 .רקיע ןא ָאד זיא טרָאֿפ : ןסיוו ןוא

 ןוויכרא ענרעבליז ענַײד ןיא

 דניצַא .ענעגנאגרַאֿפ'ס טלַאהַאב

 .דניצ עקידנגרָאמ סָאד לא

 .ןװיטקעלָאק ןוֿפ דליב סָאד גנערב ןוא
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1940 

 סרעיוב יד

 טָאטש ַא זַא טֿפערט סע

 טשרעדנַאעג ןקילב ןוֿפ טייבמוא ןיא טרעוו

 טָאטשנַא ןוא .ץילב ַא ןוֿפ דנוצ םַיב םינּפ ַא יו

 .טשרע דנַאנופ ךיז שטנעמ ןוֿפ לרוג רעד טּפינק ,ןיימשעג סָאד

 ,זיר םענרענייטש א ףיוא סמיזעג א ,לעווש א

 ,עדַאיל א טנַאװטינַארג ַא ,ּפערט א ,גנובלעוו א

 זיא סָאד : ןֿפַאשַאב סע טָאה'ס רעוו ריד טקעלּפטנַא

 !עדַאלַאב עטקַאטעג סרעמַאח ןקיעזמוא םעד

 (? טינ יצ םולח ַא) -- לָאמצנעד ןוא

 -- !טינַארג ןוֿפ גנאזעג שישטנעמ 8 ןײגֿפױא טמענ

 : ןטָאנקרַאפ רעניימש ןיא סרעיוב יד ןעגניז סָאד

 .ןטָאש ןטרענײטשרַאפ ןיא גנאזעג םעד טסרעה וד
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1040 

 רעקעהנייטש

 ןטלַאּפש רימ ,ךיז טיח ,רימ ןענעז רעקעהנייטש

 .ןטלַאק ,ןטרעווילגרַאֿפ םעד ,זדלעֿפ ןטלַארוא

 ,לגילֿפ עקיטכַאמ ,ךַא ,לגילֿפ ןטרַאוו םיא ןיא

 ,ןטלַאהַאב רעַײֿפ קידוועגניז ַא זיא םיא ןיא

 ,רענייטש ןענעז'ס טלַא יוװ ,רעַײֿפ סָאד זיא גנוי

 ,רענייק טרירעגנָא טינ ךָאנ טָאה םיא לַײװ ,רָאלק

 טנוװָא ןוֿפ לקנוט םַײב ןבַײלק וצ זיא טוג ,ךע

 !רענייטש ענעטלָאּפשעצ ןוֿפ טצנַאט סָאװ ,רעַײֿפ סָאד

 ,רעטיצ ןוֿפ רעקרַאטש ָאד זיא ךליח רעד ,ךיז טיח
 ,רעטיה --- זיא ןריובעג טשרעקָא סָאװ ,רעַײֿפ'ס
 -- וצ רעהַא טרעטנענ סָאװ ,רענעי ןַײז ףרַאד זדלעֿפ סיוא

 ,רעטילּפש רעקינייטש ַא ןֿפערט םיא טעוװ טינַא

 ןעמָאל יד ןכליח'ס יװ ,ןרעה וצ זיא טוג

 .ןעמוהּת ןיא רענייטש עטנעמָאנַאב-טינ ףיוא

 -- רענייטש יד טָא ןוֿפ רעלעמקנעד ןלעטשפיוא םַײב

 !ןעמָאנ ןקיבַײלברַאֿפ קיביײיא ןַא ןבעג יז
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1040 

 טַײצ עָארג יד

 ,ןֿפנַארב ןַײד ,טעב ןַײד ,טנוה ןַײד ביל בָאה

 .טַײצ עָארג יד ביל טינ בָאה רָאנ

 ,ןעֿפנח םינ ױזַא טנוה ןַײד טעוו סע

 .טַײצ עָארג יד ךיד טעֿפנח'ס יו

 ,טינ טסענ ןייק ריא רַאֿפ גיוא ןַײד זיא סע

 .טינ טסעז וד ןוא ,לניּפש ןיא טסעז וד

 .ָאד זיא יז :ןעמונג ןַײד טריּפש ךָאד

 ,לרעּפ ענַײד קיסע ןיא טֿפרַאװ יז
 לרעה רעטסנילק ןַײד : ףיוא ךיז טסּפַאכ ןוא

 .ָארג ןוא טרַאנענּפָא זיא
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 תעגושמ

 ,ױרֿפ א טרעטַאלֿפ גנַאגרַאֿפנוז ןוֿפ ךעלסעג ךרוד

 .יורטש םעד ןטבילעג ןַײמ ּפָא רימ טיג : שםנייוו יז

 קירמש ןוא רעסַאו טימ םלוע ןַא טילֿפ ריא ךָאנ

 ,קירוצ ףיוא יורמש םעד ןבעג טינ ריא ליוו סָאװ

 ,פָארַא טלַאֿפ לױשטַאֿפ עלעג ריא --- לסקַא ןוֿפ

 ;מָא טגנילק ָאטױאשעלרעַײֿפ א -- ןטַײוװ ןוֿפ

 ,ױרֿפ רעטרעטסַײגַאב רעד ץוחא ,רענייק ןוא
 ? יורמש ַא ןביל סע ןעמ ןעק יו : טינ טײטשרַאֿפ 1040
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 ןירעקיטַאנול ַא וצ רעדיל

 ֹא

 טניז ןוֿפ ,ןיוש גנַאל ןוֿפ ךיד ןעק ךיא

 .עיביֿפמא ןא ןעוועג טסיב

 : דניז ןוֿפ טייקטשרע יד ךָאנ קנעדעג

 .עי ,ביל בָאה ךיא -- ? ביל ךימ טסָאה

 טרָאּפעג עדייב ךיז ןבָאה רימ

 ,ןסקַאלש ענרעבליז רעטנוא
 טרַאד זיא טֿפַאשטבילרַאֿפ רעזדנוא ןוא

 .ןסקאועג ןווייח ףיוא יו

 ב

 םעזעב םענרעבליז ַא טימ

 ,ןביומש יד םולח ןַײמ ןוֿפ סיוא וטסרעק

 ןביוש יד ךרוד .ןייר לרעמיצ סָאד טרעוו

 ,םיא זעב עלעגַײװצ ַא טסירג

 ,ןבלַאז וצ ךימ טסקערטש וד סָאװ ,טנַאה ןַײד ןוא

 ,ןרעטש ןַײמ ףיוא סיוא ךעלעשטיינק יד טסערּפ

 ןבלַאֿפ ןיא דמעהטכַאנ ןַײד יו

 ,ןרעמש 8 ףיוא טסורב ןַײד טלּפענקרַאֿפ סָאוװ

 ג

 ,לגעז 8 יו דוס ןַײד ןרירַאב זיולב ליוו ךיא

 -- דניאעג סָאד טרירַאב ,םערוטש ןוֿפ ןניובעג

 לגעטש סָאד טלגיזרַאֿפ זיא םיא וצ סָאװ ,דוס א

 ,דניז ןוֿפ סקַאוװירמ טימ

 ןֿפע ןא ןבעג זומ ךיא .טסולג ןַײמ זיא ןיהַא
 ,םורַאב ןוא טקערשרעד סָאװ שזאזייּפ םעד ןעזרעד
 ןֿפע עשלדיֿפ ןיא טסַײגנָאט רעד יוװ ,דוס ןַײד
 .טולב קידלגילֿפ ןַײמ ןוֿפ טכַאֿפַאב ןרעוו זומ
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 ד

 דלַאב סָאװ ,רעמירד רעד ,רע זיא רעוו
 ? דלַאװג ַא רע טכַאמ ךיד לטרעצ'כ יו
 ,קינַאוועל רעטבילעג ןַײד --- רע ךָאד זיא'ס

 קינָארט ןרעבליז א ףיוא טריגער סָאװ
 .דלַאװ ןוֿפ לגַײװצ ןטסלקנומ ףיוא

 טירד עבלַאז ןַײז טינ ןענעק רימ

 .טילבעג סָאד טליק רעבליזקעווק ןעוו

 לּפַאצ א האניק ןוֿפ ךיז בַײל ןַײמ טינ'ם

 לּפַאצרַאוװש ןַײד סיוא טּפוז קינָאװעל ןעוו

 .טירט יד לרעּפ טימ ריד טשוקַאב ןוא

 ,בַײלק ,סיוא ןדייב ןוֿפ םענייא בַײײלק

 ,בַײרטרַאֿפ לזמילש ןטייווצ םעד

 ,רעבלימ ךָאנ םיא בלימ ַא ןוֿפ ךַאמ רעדָא

 ,רעבליז ןוֿפ רעטַײש ןיא םיא ןערברַאֿפ ןוא

 ! בַײװ וד ,םולח וד ,לגױֿפ וד 1040
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 םי םַײב

 ֹא

 טדימשעג רעבליז ןוֿפ רעקעלג רָאנ -- ,סעילַאװכ ןייק טינ

 .טימעג ןַײמ טמָארטשרַאֿפ ,טרעדורעצ קיטסַאה ןבָאה

 דמַאז ןקיניטשרוב ףיוא ,טניוו ןוֿפ ןטָאש רעמנוא
 ,טמאזעג ךיז גנַאל ןוא ןלַאֿפעג רוּכיש ךיא ןיב

 : טסווועג ךיא בָאה ,טכַאװעגֿפױא בָאה ךיא תעשב ןוא

 ,טסורב ןַײמ ןיא גנַאזעג טמוק םי ןוֿפ םָארטשֿפױא רעד יו

 ב

 ,םי ןגעק טלגעז לביטש קניסַײװ ןַײמ

 ,ךיא ןוא טניווװו לשוב רעגנַאל א םיא ןיא

 לדנעק ןייא ןוֿפ עדייב ןעקנירט רימ
 .דײרֿפ עבלעז יד ןעמעמָא ןוא

 .ךיז רימ ןדיישעצ גָאט ַײב

 טילֿפ רעדעי

 טֿפַאשקנעב ןוֿפ םענעגיוצעגסיוא טימ זדלַאה טימ

 .גיוא ןיא זיולב זיא סָאװ לזדניא-ןעמולב םוצ

 ןטניוו עכיוה יד ןעוו ,טנווָא ןיא טעּפש רָאנ

 רעמילנ ןקידלרעּפ-ךעלנירג ןגערב יד וצ ןעלקַײקרעד

 לניּפשעג-דמַאז ןלעה ףיוא םיא ןזָאל ןוא

 -- זָארג-םי ןוא ךעלרעטלומ יד טימ ןעמַאזוצ |

 םייהַא רימ ןעִילֿפרעד

 טימ ןעגנערב ןוא
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 .ןדייב זדנוא רַאֿפ םולח ןייא

 טרעוו רעדעי

 ,לגױֿפ בלַאה ,שטנעמ בלַאה

 עדייב ןכַאװ רימ ןוא

 ,גָאט רַאֿפ

 טנורגּפָא ןקידכשוח םענוֿפ ןעוו

 ,ןישריה עקידנלַארטש יד סױרַא טגנירּפש

 : ,ןעלּפענ טימ טריצַאב

 ,ןלַאװקרעפַאװ

 .םיוש

 ג

 טקוצרַאֿפ קירעשיײה-טנוװָא רעד

 רעפַאװ סָאד .טכיל םענוֿפ ןעגנַאז יד

 .רעסַאלב ,רעליטש ,רעקידוועקערש טרעוו

 טקוצ לּפעקרעַײמ רעדעי ןיא

 ןענעקרענָא םינ ליוו סָאװ ,ןוז א

 לקעד םעד ּפָארַא טזָאל ןוא ,טכַאנ יד

 -- ןענערב קינייװעניא ןוֿפ טוט ןוא

 ,לקענש רעקידנטכַײל ךיז-רַאֿפ ַא

 ןרעטש ןַײמ ףיוא רעטצעל רעד לַארטש רעד

 .טלעטש קורדּפָא-רעגניֿפ ןטיור ןַײז

 ןרעמש יד וצ טמערוטש עוועמ א

 ,טלעוו טימ טלעוו ןעמַאזוצ טניּפש ןוא

 ד

 סָאװ ַאזַא טייקליטש יד זיא'ס .טֿפול יד ךָאנ טֿפָאלש סע

 ,סָאװַארב טנעהעילַאװכ טימ טייקליטש רעד רַאֿפ טשמטַאּפ
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 ןצנַארעמָאּפ ןוֿפ ןצכעלָאש עטכַײֿפ-דלָאג טימ

 .ןצנאלג ענעשַאלרַאֿפ יד םי ןיא רעוו טצירּפשַאב

 ,םולח ןקיבעוװש ןוֿפ רעסַאװ ןיא נָאלשּפָא רעד

 םעל ָאד ןוא ,טלנעזַאב-רוּפרוּפ ףישלּפענ יד

 -- רעדמעז יז ןיא ןימשרוב ךעלקימש ענַײמ םירמ יד
 !רעדמערֿפ וד ןורּכז ןַײמ ,ריד ןוֿפ רערָאװ זיא

 ,געווכלימ םעד ךָאנ טציא ןעוועטאר ןעמ ןעק סיוועג

 .געוו'כ ליֿפעג שילמיח ןַײז ןלָאש-ןרעיוא טימ

 ?ךיז םכאד'ס רעדָא דנאר םַײב ןישריח ַא סע טנערב יצ
 ? ךיז טכַאמרַאֿפ עַיװ יד ןעוו םי ןטימ טרעוו סָאוװ

 ח

 ,ךעלזָאר ךָאנ זיא דמַאז סָאד ןעוו ,גָאט ראפ ןוא

 ,טסענ ןיא טעקורמ ךָאנ לשוב רעד ןעוו

 ךעלזָאנ יד רעטמיירב טנֿפע דרעֿפ סָאד עוו

 -- טסערֿפ טע ןטָאש םענרעגַאה ןַײז ןוא

 ןיוש םיוא טגייז לּפענ רעקיניּפש רעד ןעוו

 ,טכַאנ רעקימי רעד ןוֿפ ןייוועג סָאד

 ןשיור םענעגייא ןוֿפ טרעוו םי רעד ןעוו

 -- טכַאװרעד טייקלימש רעקינימשרוב םיוא

 ,ןשיוק טימ ןעמוק ,סעטרעיופ ןעמוק
 ןצנַאלֿפ עקידנאר ןיא ןבַײלק ייז ןוא
 ןצנַאלג סָאװ ,םעדגאי עקיניטשרוב יד

 סעגערב עשידרע ףיוא רעדנזוורַאֿפ טימ

 .טעגר עשידרע ןעמעמַא ייז ןוא
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 עגנַאלַאּפ
 ולוי

1940 

: 

 ,ןיטשרוב

 ,ןטולב עשרעמייב ןוֿפ גנוזדלעֿפרַאֿפ וד

 ץײלֿפ רעקילָאמס וד

 --- ,םעלדָאי עטלַארוא יד ןוֿפ

 גנויצַאב ןַײד זיא יו

 ,רעמייב וצ

 ,ןשטנעמ וצ

 ! סרעלדָא וצ

 דניז ַא רַאֿפ סָאװ בילוצ

 ןענָאילימ ןרָאי ומסיב

 ? טנורגּפָא ןקימי ףיוא ןגעלעג

 דניצַא

 ףיוא טלעוו יד רעדיוו םענ

 .ןענָאקרעד יז וט ןוא

 ,ןעוועג טינ םי ךָאנ זיא םי רעד ןעוו

 קילָאמס וטסָאה

 ,טֿפירטעג ןגַײװצ ןוֿפ

 ,טלּפָארטעג ןעמַאטש יד ןוֿפ

 ּפָארט ַא םענייא ןיא ןוא

 ,קילָאטשירק ,טלטַײהַאב-ןוז

 .טלּפָאנרַאֿפ ןוא טּפעלקרַאֿפ ךיז גילֿפ ַא טָאה

 ןדנוקעס ענ ַײמ יז טמעטָא טציא

 ,טליֿפ ,ךעלעגילֿפ יד טימ טכָאֿפ ןוא

 ןדנוצעג לכלַארטש ַא ןוֿפ טרעוו יז ןעוו

 ,דליש רענעלָאטשירק רעד ךרוד

 -- ןבעוועג עטכעּפרַאֿפ-קיניײטש יד ןוֿפ ,יז יוו ןוא

 !ןבעל םוצ ןָאט סיר ַא ךיז ךיוא ךיא ליוו
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1040 

 ןליוק ייווצ

 ֹא

 םיא ליוק ַא טָאה ןֿפַארטעג ,ןַאמ ַא ןעק ךיא
 ,ןוז לקיטש ַא ןיא לגיוֿפ ַא --- ,טסורב ןיא טקעטש ןוא

 םלוע םעד רָאנ ןשיוועצ !שילרעטסיוא יו

 .ןוז רעטסקידהרוֿבג רעד ,ןַײז ןעק ,רע זיא

 ןטיימ םיא טָאטשנַא .ליוק ןַײז ביל טָאה רע ןוא

 ,טדנּוװרַאֿפ ןוא ןעגנַאֿפעג טיוט םעד יז טָאה

 ןטייק םנבעל םעד יינש ַא יו ןצלָאמשעצ

 ,טנורג ןטרירַאב-טינ ַא טבעלענֿפױא ןוא

 ב

 מכאלש ַא ןוֿפ ןעגנורּפשרַאֿפ ,רימ ןיא ךיוא

 .רעדיל טימ לוֿפ ןדָאלעג -- ,ליוק ַא טקעטש

 --- טכַאנ ַײב ןָאזַאוװ א יו קנַארק ךיא ןיב ןוא

 ,רעדילנ ענַײמ ןוֿפ םס םעד סיוא יז טנערב

 לגיט רעסייה ריא .ליוק ןַײמ ביל בָאה ךיא ןוא

 ,טענק ךיא לַאטעמ ריא ןוֿפ .טלעוו יד טצלעמשעצ

 לגיוו ןיא דניק ַא יו ,תמא ןַײמ ףַאשַאב

 .טענַאלּפ ןַײז טשינרָאג רעטיול ןוֿפ סיוא טענק
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1041 

 ןַײז טזומעג טָאה ,טֿפרַאדעג טָאה ױזַא

 .  ,ןַײז טזומעג טָאה ,טֿפרַאדעג טָאה ױזַא

 .וברַא רעד טבעל טיוהנעגנַאלש ןיא זַא

 ןַײזמסוװַאב ןעמוטש ןוֿפ רעלעק ןיא זַא

 .וומ ךיא :ןָאמ ףַײֿפ א עזומ יד לָאז

 ןעמענ ןָא רעדיל ןוֿפ םירֿבק ףיוא זַא

 .ךַײלג וצ עַײנ ךיז ןעלזיור ןלָאז

 ןעמענרַאֿפ לָאז טולב ןוֿפ םָארטשֿפלָאג רעד זַא

 .ךַײמ ןקיזַײא ןַא ןוֿפ ץלעמשעג סָאד
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 ץרּפ ,ל .י

 ,קידרערעטנוא ךשוח םעד ןָא ךיז טֿפַיײלש סָאװ לָאוװק ַא ךַײלג

 ,לוק ןַײד זדנוא וצ ףױרַא טגנילק רערעלק ץלַא לָאמ רעדעי

 ,לָאט ןקידרעמָאי א גרַאב ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ טסָאה

 .קידרעוו ןוא טײרֿפרעד קלָאֿפ סָאד ןָאטעג ףור ַא ןיחַא ןוא

 ,רעמעלק ןקידתורוד ןוֿפ ןעוועג דימ זיא קלָאֿפ סָאד רָאנ
 !מימ רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג סע זיא לָאמ לֿפיװ
 טדימשעג אזַא טכיל ַא טײקנעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ וטסָאה

 .רעטעּפש ןטימ ןגיוב-ןגער א יו יז טּפינקרַאֿפ סָאװ

 םינלטב ענעגושמ ןוֿפ ,םסרעכַאמ-ןצנוק ןוֿפ ןוא
 ,ןיימ רעזדנוא ,ןבעל רעודנוא טקימלַאטשעגסיױא וטסַאה
 ןיימש ןקידרעווילג ןדליוו ןוֿפ סָאװ ,רָאטּפלוקפ רעד יו
 .םינּפ ןקידנביילג ןטמיורטענפיוא ןַא םיוא רע םענק

 .רעכעד ףיוא גנַאזעג ןַײד ןעלריצ לגייֿפ ,וטסיב רעזדנוא

 .ךיוה רעייז טימ טרָאװ ןַײד קידעבעל ןכַאמ רעדניק

 ? ךייה ןַײד ןייגרעד רימ ןלעוו :ןגערֿפ רימ תעשב ןוא

 !רעכעה ךָאנ טינ ביוא : םיטש עקידֿבוט-םוי א זדנוא טרעֿפטנע 1041
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1041 

 רעקלעֿפ-המחלמ

 ֹא

 ןלָאצ רע טעוו סָאװ טימ ,טינ טלעג ןייק טָאה טיוט רעד
 !ןלָאצ עקילָאצנָא יד ,טכענק ענַײז ,ייז

 : ץרַאװק ןוֿפ טײקטלַאק ַא טימ ץלַא רע טָאה טבױרַאב
 ,ןּפיל ןוֿפ לגילֿפ יד ,לּפַאצרַאוװש ןוֿפ ןוז יד
 ץרַאה םענוֿפ טיור קידנֿפירט סָאװ ,טֿפַאשביל יד ןוא
 .ןּפיר םנצעמע ףיוא הוואּמ ריא מעמתחדרַאֿפ

 טרעטיֿפ ןוא רע טבַײרט ענרעּפוק ןדנַאֿפלעה

 .םעטס םענעדנוצעג ףיוא ,טעטש ענלמרימ ףיוא

 -- טרעטילּפשעצ רעניימש ןָא ,ךעלּפמעל עשירטקעלע יו

 !ּפעק רע טלציּפ

 ב

 ,ןעיָאוװו ןשיטניה טימ רעקלעֿפ עקימיײיהנָא

 ? ןרַאה עקילוד יד ןדלוד ךָאנ ריא טעוו

 : ןויזב ןוֿפ טמַאלֿפ ןוא עטכישעג יד טנייוו סע

 .ןרַאֿפנַאֿפ יד טלַאשעג ןבָאה שירעטעררַאֿפ

 רעֿפיט קידרעבקע ץלַא ןורכז רעַײא ןיא

 .רעֿפיצ עקיטולב ַא ןֿפױרשרַאֿפ ךיז טעוו

 קיבייא ףיוא ןעקנעדעג סנַײמ קלָאֿפ סָאד ךיוא טעוו'ס ןוא

 ,טדרָאמעג ,טעטַאלעג ןבָאה םיא סָאוװ ,יד

 ,טרָאװ ןמרעדָאיעג-טֿפַאשביל טימ סָאװ ,יד ןוא

 ! קיבייהרעד ןוא ץלָאטש ןַײז וצ -- טסירנַאב ןכָאה םיא
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 גגוטסעבפ יד





 ענליוו
 יגוי ףוס

1041 

 רעצרַאק ןיא

 ! ןקיטשרעד ךימ ליוו שינרעטצניֿפ יד :שרעדנַא טינ
 .ןקילב ענַײמ םיוא ןעשזירג זַײמ ענעַײלב יד
 : טנעוו ןשיווצ קניז ןוא רעצרַאק ןיא ךיז ףרַאװ ךיא
 ,טנעקאב ,ךעלשטנעמ זיא סָאװ ןעוועג סעּפע טלָאװ

 ןעגנַאֿפעג ּוװ ,זָאלג עלעקיטש א ךיא ּפַאטרעד

 .ןעגנַאװצ ענרעזעלג ןיא הנֿבל יד טקוצ סע

 : טנַאּפשעג רעביֿפ ןיא ןעקניז ןַיימ ךיא סעגרַאֿפ

 !טנַאה עשישטנעמ א ןֿפַאשַאב ךָאד טָאה סָאד ---

 : חנֿבל יד ףרַאש רעקיזָאלג ןיא לטרעצ'כ ןוא

 "! הנּתמ ַא ּפָא ריד ןבעל ןַײמ ביג'כ ? טסליוו וד" ---

 םטלַאק א -- לזעלג סָאד ןוא סייה זיא ןבעל'ס רָאנ

 ..זדלַאה םוצ ןעמענ וצ סע דָאש א רימ זיא'ס ןוא
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 ינוי ףוס

1041 

 ןּפמוז ןיא רעמינפ

 ,תוֿבשחמ ערעזדנוא ןענעז ןרָאװעג טכַאנ ךרוד ָארג ןוא
 ,ןדנווװ ןיא טײזרַאֿפ ץלַאז ןטילגעגנָא טָאה ןוזנגרָאמ
 ,סעװַאס ןיא ךיז טלדנַאװרַאֿפ דלַאב ןבָאה ןביוט עסַײוװ ןוא
 ,ןדנוושרַאֿפ זיא קיכיור סָאװ ,םיורט רעזדנוא ןוֿפ קידנכַאל

 ןטלָאּפשעצ רימ יו ךיוא וטסרעוו יצ ?דרע ןַײמ ,וטסרעטיצ סָאװ --
 ? תונברק ןיוש ןריּפשרעד רעכעלזָאנ ענַײד רעדָא
 ;ןטלָאשרַאֿפ זדנוא טָאה טיײקרעכיז-ליֿפ-וצ יד ! ןַײא זדנוא גנילש
 !סענַאֿפ ענַײז ןוא רוד ןטימ ןעמַאזוצ ןַײא זדנוא גנילש

 ןלַאװק עטצַאלּפעגֿפױא יוו רימ ןלעוו ,ומסיב קיטשרָאד

 ; רעבירג ענַײד ןליֿפרַאֿפ בַײל רעזדנוא ןוֿפ דלָאג ןטימ

 ,ןלַאֿפַאב טעוװ ןּפמוז ןיא רעמינּפ ןוֿפ רַאמשָאק ַא ןוא
 ...רעביטש ןוא גנַאגרַאֿפנוז רעביא ןּפמוז ןיא רעמינּפ
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 ילוי 0
1041 

 ןַײוװ ןעקנורטעג בָאה'כ לַײװ רַאֿפרעד

 ,טרָאטעג טינ ןעקנירט ןוא ןַײוװ ןעקנורטעג כָאה'כ לַײװ רַאֿפרעד

 -- ,ןעַײרֿפַאב ךיד ןעמוק לָאז'כ טראװעג טסָאה רֿבח ןַײמ וד ןעוו
 ,טרָאװ ןגייא ןַײמ סאה טימ רימ ןגעק טקינעּפשרעדיװ טָאה

 .ןויער םעד רימ ןטינשעצ ףרַאש עקידנעילג ןַײז טָאה'ס ןוא

 ,קיב ַא טביוטרַאפ ןעמ יו ,ץרַאה ןַײמ טכױטרַאֿפ בָאה'כ לַײװ רַאֿפרעד

 -- ,רעטכעש רעד טלַײאעג טָאה סע ריד וצ ןעוו טלּפאצעגמימ טינ

 קילג לּפע ןַײמ ןוֿפ ךיז טקיּפעגסױא םערעוו ןבָאה זיא

 ..רעטכעלעג רענעזעוועג טצרַאטש ןכייצ-ןיק א יו ןוא
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 ץרַאה ןוֿפ םיטש ַא

 ביילג :רימ טלעֿפַאב ץרַאה ןוֿפ םיטש א

 .טֿפ ַאש ט כע רע נ טרָאװ ןטכעװשרַאֿפ ןיוש ןיא

 בייל ַא ןוֿפ שרוי רעטַײװ רעד

 .טֿפַאשטכענק ןַײז ןקינעּפשרעדיװ זומ

 ליצ ןַײז טגיל סע .גנַאג ַא ַאד זיא'ס

 .ןורּכז ןוֿפ דלַאװרוא ןדליוו ןיא

 ,ליצַאב אזַא ןַארַאֿפ ךיוא זיא'ס

 .ןרָאי טנזיוט ןוֿפ םס םעד טגָארט סָאװ

 -- ןיז א ןַײּפ ןַײד רַאֿפ וטסכוז ןוא
 ,רעקעלּפטנַא ריא ןיא ךיז לדנַאװרַאֿפ
 ןיז ןקעוו סעדייז יו רעה ןוא

 .רעקעלג ןוֿפ זדנַארב ןיא קעהמערוטש יו

 ,זַײרּפש ,רעטעלק זיא .גנַאג א ָאד זיא'ס

 ,לכיורטש ןקידתורוד םעד םיוא ףיוק
 ,זַײרג רעדעי לחומ זיא טיוט רעד ולוי ןטספ2 ענליוו

 ,לחומ טינ רע זיא טכענק א ןַײז רָאנ 1041
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 ענליוו

 טסוגיוא ןטס0

1041 

 ןורָא ןַא ןיא גיל ךיא

 ,ןורָא ןַא ןיא גיל ךיא
 ,רעדיילק ענרעצליה ןיא יו

 .גיל ךיא

 לֿפיש א זיא'ס ,ןַײז לָאז

 ,סעילאװכ עשימרוטש ףיוא

 .גיוו ַא זיא'ס ,ןַײז לָאז

 ,ָאד ןוא
 ןֿפוג ךיז ןבָאה סע ּווװ
 ,םַײצ רעד טימ טדיישעג

 ,רעטסעווש ,ךיד ךיא ףור
 ןֿפור ןַײמ טסרעה וד ןוא
 .םַײװ ןיא

 לּפַאצ ַא ןורָא ןיא ךיז טוט סָאװ
 ? םכירעגמוא בַײל א
 ,טסמוק וד
 ,לּפַאצרַאוװש ןַײד ןעקרעד ךיא
 ,םעטָא ןַײד

 ,טכיל ןַײד

 : רדס רעד םינּפ ַא זיא ױזַא

 ,ַאד טנַײה
 ,טרָאד ןגרָאמ

 ,ןורָא ןַא ןיא טציא ןוא
 ,רעדיילק ענרעצליה ןיא יו
 .טרָאװ ןַײמ ךָאנ ץלַא טגניז
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 קיזומ עדרָאה ַא

 ֹא

 טסימ עשידרעֿפ עלעגרעב ןעמעראוו א ַײב

 ,טנעה עקיזַײא יד םעראו ,ךיא םערַאװ

 ; טסירדרַאֿפ ךימ ַײברעד ןוא טנעה יד םערַאװ ךיא

 ,טנעקרעד ,ןעמונרַאֿפ רעטציא זיב קיצניוװ וצ

 ,טייקניילק ןוֿפ טייקסיורג יד

 ךיוא זַא ,ןֿפערט ןעק'ס

 -- ,ךיוה רעמערַאװ רעד טָא טסימ עלעגרעב א ןוֿפ

 .טייקנייש רענעביוחרעד ןיא דיל א ןרעוו לָאז

 ב

 סעגר עקיטעזַא טימ

 ,דלַאװיינש ןיא טנגענַאב

 ,ןעלגנַאר ךיז ןעמ זומ

 ,המחלמ ןריֿפ

 םסוג רעד יוװ רעמ ךָאנ

 ,ןבָארקימ ענַײז טימ

 -- ומסניוועג

 ,סנגייא ןַײד ןבַײײלב ייז ןלעוו

 ,לגנארעג ןרָאג ןוֿפ ןעניז םעד ןקעלּפטנַא

 תולרוג ןוֿפ ריובעג

 .יינש ןיא ןסָאלשרַאֿפ

 -- טכעֿפעג ןֿפרַאש םעד ןליּפשרַאֿפ וטסעוו רָאנ

 םעטַא רענעגייא ןַײד ךיד טעוו

 ,ןרירֿפרַאֿפ
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 ענליוו
 רלַאו רעטערקַאז

 רעבמעצעד

1041 

 ג

 .טייקליטש ערעטיול ענערױרֿפרַאֿפ .ןיילַא

 -- טייקליטש רעד רעטנוא

 ,ףוג רעטעקַאנ ןַײמ

 -- ענַײמ ןענעז דרע ןלייא ייווצ זיולב

 .הנֿפל קעדוצ ַא טימ ניל ךיא נֹוו ,יד

 ןרעהרעד וצ ןָא ןרעיוא ענַײמ ץיּפש ךיא

 ,רֿבח ַא ןוֿפ לוק א

 !רֿבח ַא ןוֿפ לוק ַא

 ןמַײוװ ןוֿפ ךיז טגָארטרעד ָאכע ןַײמ יו רָאנ

 ףלעוו ןוֿפ קיזומ

 ,דָארבלַאה רעקידנעלב ַא ןיא

 :עַײרטענ-קיצניײא סָאד ןבילבעג רימ סָאד זיא

 -- םלעוו ןופ קיזומ

 ,עיירטעג-קיצנייא סָאד

 ? ןעיַאו ענערױרֿפרַאֿפ יו יינש ןקידלַאװ רעביא
 ! ןַײז לָאז

 ףרַאש ןוא קילָאטש ךיז טרעטנענרעד סע

 ,רימ ןנעק ,רימ וצ

 !קיזומ עדרָאה ַא

 ,ףלעוו ענַײמ רעהַא

 !ףלעוו ערעַײט ענַײמ

 ןעמַאוצ ןטערט ןוא םירֿבח ןרעוו רימָאל

 ,טלעק רעשמונהיג ןגעק ,שטנעמ ןכעלדנַײֿפ ןגעק

 -- ,קיזומ עדרָאה

 !טלעוװ יד םענרַאֿפ
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 רֿבח םוצ

 רֿבח רעטכארבעגמוא
 -- ,טױלּפ ןקידעכעטש םַײב
 ןצרַאה ןַײד וצ ךָאנ טסקירד

 .טיורב לקיטש ץרַאד םָאד
 רעגנוה ןַײמ ַײז לחומ
 -- טומ ןַײמ ַײז לחומ ןוא
 ,ןסיבעג טיורב ןַײד בָאה'כ
 .טולב ןקעלֿפ ןיא טיורב ןַײד

 ,רֿבח רעזָאלנעמָאנ
 -- ,טסייה וד יו ןיוש סייוו ךיא

 ןקעלֿפ ןיא טיורב סָאד לָאז

 .טסיירט ַא ריד רַאֿפ ןַײז ךיוא
 גנורענ ַא סקלַאֿפ םעד יו
 ,ןַײש רעקידנלייה ןוֿפ
 ןעמאזוצ טיורב ןטימ
 .ןַײרַא רימ ןיא וד טסיב

 ,רֿבח רעקידנגַײװש
 ,בעל ןוא ןַײא ךיד ּפַאז ךיא
 ןובשח ַא טלעוו ַײב ןָאמ

 .בעוועג ןַײמ רעדעי ךרוד
 ןלַאֿפ לעוז'כ וד יו ביוא
 ,טױלּפ ןקידעכעטש םַײב

 רעבמעצעד 0 ןעגנילש רעטייווצ א לָאז ָאטעג רענליוו

 .םיורב ןַײד ךיא יו ,טרָאװ ןַײמ 4
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 ַאטעג רענליוו
 רַאונַאי 7

1042 

 הליֿפּת ַא ןָאט וצ רימ ךיז טסולג

 ,ןעמעוו וצ טינ ךיא םייוו --- חליֿפּת א ןָאמ וצ רימ ךיז טסולג

 ,ןעמענרַאֿפ טינ יז טעװ ,ךימ טסיירטעג לָא מ ַא טָאה סָאװ ,רעד

 -- ןעמעוו וצ טינ ךיא סייוו

 .ןעמעלק ןיא ךימ יז טלַאה

 ,רעטַײװ ןַײמ דנַײרֿפ" : ןרעטש ַא ַײב ןטעב ךיא לָאז רשֿפא
 "! רעטַײברַאֿפ א םיא ַײז ןוא םוק ,ןרױלרַאֿפ טרָאװ ןַײמ בָאה'כ

 ןרעטש רעטונג רעד ךיוא
 .ןרעהרעד טינ סע טעוו

 רעטנַאנ א רָאג ץעמע ,ךיא זומ ןגָאז הליֿפּת ַא רָאנ

 -- ,רע טנַאמ הליֿפּת יד ןוא המשנ ןַײמ ןיא ךיז טקינַײּפ

 ןעניז א ןָא ךיא לעוװ

 .ןענינַאב זיב ןעלּפַאלּפ
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 ןטסימרוטש יד ַײב גָאט ַא

 ֹא

 ,דלוש ןלָאצ ךיא ףרַאד ,קידלוש ךיא ןיב ---

 ?ןלָאמ8 יצ ןטנַײה יד ,ןעד ןעמעוו ןוא

 דלוש ַא ַאד זיא'ס גונעג ,רָאנ וד ,סנייא ץלַא ---

 !ןלָאצ וטסזומ --- תועט ַא ןַײז וטסגעמ ןוא

 ןעוועג טינ ךָאד ןיב ךיא ,סיוועג טסכַאל וד --

 !רָאנ רעלקַאב ,ףאשאב ןייק סנליוו ןעַײרֿפ ןַײמ

 ןעוו ןוא סָאװ טינ גערֿפ ,ןרעלק וצ ָאטינ ---

 ,.רענרעד ןייק ףיוא ןביולג ןַײד ןָא טינ גנעה ןוא

 ? ייווצ עדמערֿפ יצ ,סנייא לרוג ןוא ךיא ןיב ---
 ! ןטסיװרַאֿפ םיא לעוװ ךיא ןוא ,קעלּפטנַא --- ייווצ ביוא
 ייוו ןַײד ןוֿפ ןעזלעה טימ .ןיילַא םיטשַאב --
 ,ןטסימרוטש יד ןיא --- ךיז םורַא םיא ןעקרעד

 ב

 ,טסייה ןעמ יװ ,ףרַאד ןעמ יו בורג ַא ךיא בָארג
 .טסיירמ א ךיוא דרע'רד ןיא הׂשעמ-תעב ךיא ךוז

 ןיילק למערעוו א ןוא טינש ַא ןוא בָארג ַא
 .ןייגעצ ןעק ץראה סָאד -- ןטנוא ןוֿפ טלּפַאצ סע

 : ייברעד רעדנּוװ --- ןוא לדיר ןַײמ םיא םדַײנשעצ
 ,ַײרד ןרעוו ,ייווצ ןרעוו טייהרענעטינשעצ

 ,ריֿפ ןרעוו ,ַײרד ןרעוו ,טינש ַא רעטַײװ ןוא
 ? רימ ךרוד ןֿפַאשַאב סנבעל יד עלַא ןוא
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 טימעג לקנוט ןַײמ ןיא ןוז יד רעדיוו טמוק

 : םערָא ןַײמ ןקרַאטש טמענ ןביולג א ןוא

 ,םינש םעד רעטנוא םינ ךיז טיג למערעוו ַא ביוא
 ? םערָאװ ַא ןוֿפ ןעד רעקיצניוו וטסיב

 ג

 .רעמ ייוו טינ רעדילנ ןעוט יַײס-יוו-ייס .גָאלש טינ

 .העש עקיטכענ ןַײמ יו רימ טינ ןרעהעג ייז

 רעמייהעג א טלעוו א וצ טנַאה א ךימ טיצ סעּפע

 ,ָאמינ זיא טיוט ןייק ווו

 .ָאטינ

 .ןביומש ןוֿפ עליה ַא יו סיוא ךיא וט ףוג ןַײמ

 .דָאר 8 ףיוא געוו ַא יו טַײצ ןיא רעדיוו ךיז יירד

 ,ןביוש טימ טלּפַאצַאב טינ בורג יד זיא'ס יַאמלַא רָאנ

 ,דָאש ַא תמאב זיא

 ,דָאש א

 ד

 ,ןסירעגסיוא םערוטש ןוֿפ עניבַאר א

 -- ןגַײװצ עטמָאלעצ ףיוא ןלערק ךעלננעה טימ

 .ךלַאק ןיא ףונ ןַײמ

 ? ךיא ןַײמ זיא ווו ? ךיא זיא'ס

 דילג רעדעי טווורּפ

 : ןליֿפרעד ,ןּפַאטנָא ךיז

 .ָאד

 .ָאד

 .ָאד
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 רעבליזקעווק ךעלקיטש ןוֿפ זיא ןוא
 .ןצנַאג טינ ךיז ןזָאל סָאװ
 ,בַײל ןַײמ טינ ןיוש טשרעהאב טיײקירָאװ יד
 ,לגעגנ ףיוא טינשרעפעמ יוװ --- ייוו טינ טוט ןוא
 רעתמא ןיוש זיא םולח רעד
 ;ּפָאק ןיא טקיוּפ ןוא
 .לוד

 .לוד

 ,ןקעלֿפ זיולב ,גיוא ןרַאֿפ ןקעלֿפ ןוא

 .ןרעמ ןוֿפ ךעלעצרעה-ןלארטש יו

 ? ָאד ךיא םוק יו

 ,ןענורטנַא

 ? ןעמעוו ןוֿפ ,ןעוו

 ? טלעֿפַאב רעוו ,ןעמ טנירטנַא ױזַא יו ןוא

 רעלדָא רעד יו רעֿפרַאש קידנעטש טעז לַַײֿפ יד

 .טכענק ַא -- יז ,רעשרעהח זיא רע שטָאכ

 .ךיז ןָאמרעד ,קירוצ ףיוא רעביא בעל .ַאש

 .סעגרַאֿפ ,ןיינ

 : רעדיוו ךיז ןָאמרעד ,ןיינ-ןיינ

 .ןֿפָאלטנַא

 ? ריד ןוֿפ טיוט יצ טיוט ןוֿפ וד

 .םנייא ץלַא

 טליּפשעג זיולב ךיז טָאה רעכאמ-קזוח רעד

 .ןסָאשעגקעװַא טנוח ַא ריד טָאטשנַא ןוא

 :ּפָאק ןיא טנוה רעד טליב סע ,ךרָאה

 .לוד

 ,לוד

256 



 ַאטעגנ רעגליוו
 יימ

1042 

 ה

 ןרָאלק סעּפע רימ טמענ סע ןירעד ןיא

 :ןרָאבעג ַײנ טלָאװ ךיא יו

 ,קעװַא ,קעוַא --- גיוא ןרַאֿפ ןקעלּפ יד

 קעלֿפ רעסַײװ ןייא

 ,רעסַאװ ןיא טזָאלעצ ךלַאק ןוֿפ

 : טעז ןוא טדיז סָאװ

 ןעקנוזרַאֿפ םיא ןיא גיל ךיא

 ,ןעקנורטרעד בלַאה

 ,ןעניבור עקיצײלֿפ ץענױזַא רימ ןוֿפ ךיז ןעיצ'ס ןוא

 ןעניר ,ןֿפירט

 רעדיל יוו קידתורוש

 ,ךלַאק ןיא גנַאגרַאֿפנוז ןזָאר-קילכיימש ַא ןַײא ןעלצרָאװ ןוא

 : טכַארט ןוא גיל ךיא .ביל רימ טרעוו בורגכלַאק יד

 ןֿפַאג וצ ןרעהֿפױא טינ ךיא לעוװ דניצַא"

 ,טכַאנ זיב ,טכַאנ זיב

 "! ןֿפַאשַאב ןיילַא רימ ךרוד ,גנַאגרַאֿפנוז ןטסנעש ןֿפױא
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 רעדירב ייווצ

 עטדימשרַאֿפ עדייב ךָאד ןעייטש רימ ,רעדורב רעקיצנייא וד ,רעליטש וד
 ,םילשורי ןיא טסרעיול וד : ןטַײוו רעד ןוֿפ ,ייווצ ןרעיוט וצ
 ,אטילד םילשורי ןיא --- ןביז ךעלעפעג ןשיווצ ךיא ןוא

 .םעַײנ א חוּכ א ךיא ןיֿפעג תוחול ענעכָארבעצ ןיא ּוװַא

 רעדינ רעד ןוֿפ ןוז יד יו ױזַא : ןעעז רימ ןעניגַאב רעדעי ןוא

 .ןלארטש עקיטולב םימ זדנוא טכלַאז ןוא עמַאמ עקיצנייא רעזדנוא ףיוא טייג

 ,רעדירב ריא ,טנעָאנ טַײז טײקטַײװ ןיא ,ןזעוועג עטַײוװ ריא טַײז בוטש ןיא"
 ."ןלַאֿפ ןרעיוט יד טינ טזָאל ןוא ,סמערָא יד רעדנעל רעביא סיוא טקערטש

 ,רעיול ןיא רכדימ ןֿפױא טסקוק וד .ןדייב ןיא רעטרעוו יד ןעגנירד סע

 .לגיצ ַא רַאֿפ דניק ןַײד טרעױמרַאֿפ גנוטסעֿפ ןַײד ןצישַאב ףיוא טסטלָאװ ןוא

 רעיוט ןבעל דניצַא רעקָאל ךיא ,ןטסױֿפ יד ןיא קַאה ַא טימ ךיא ןוא

 ,לגיוו ןַײמ ןעמעשרַאֿפ וצ טינ ףיוא ,ןעמַאמ רעד ןוֿפ םיטש יד ןטיה ףיוא

 יֿברעמ לתוּכ ןרעביא לָאז אנוש רעד טינ טסליוו וד יו ךַײלג ןוא

 .ןדנעש עלעדנייטש ַא ָאד לָאז רע טינ ךיא ליוו -- ,ןעגנעה ץיײרקנקַאה ןַײז
 ; איֿבנ רעייז לַײוװ א ךיא רעוו זיא ,ןֿפוג ענעטָארטעצ ךיא עז ןוא

 ."ןדנעלרַאֿפ רעדרעמ ענרעזַײא יד ןצכערק ןַײד טעוו'ס ,קלָאֿפ קידנדַײל ןַײמ"

 ,לכיח ןַײד יו רימ ןַײב קילייה זיא תוֿברוח ןיא לסעג רעוװעקטַאי סָאד

 ;רעַײט רימ עמַאמ יד יו טרעוו יז -- ןגעוו יד ףיוא רַאנָאּפ וצ ױרֿפ ַא

 ,לכיימש ןטעגרהרעד סנדעי ןוֿפ ןרָאצ םעד ןּפיל יד ףיוא גָארט ךיא

 ,רעַײרֿפַאב ןוֿפ גנַאלק םעד ךיא םענרַאֿפ ,ןצרַאה ןייז ףיוא טליּפש סָאװ ,רעלדיֿפ ןיא

 ,ןדנוברַאֿפ םינ טָארד טימ טסיב וד זַא ,עטַאל רעד טימ ָאד רימ זיא טוג רָאנ
 ,רענייטש יד ןוֿפ יירשעג סָאד ךיא יו ,חרזימ םעד ןגיוא יד ןיא טסגָארט וד
 --- ,ןדנווו ערעזדנוא ןיא ןטכיול סָאװ ,טכילשטנעב עטקילייהעג סעמַאמ רעד
 .רענייא טרעוו עדייב ןוֿפ טלַאמעד ןוא ,תולרוג סנדייב ןרעטַײל יז
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 ,ןביילג ןעד שרעדנַא ךיא ןעק יו ןוא ,רימ טסיירט ַא ךיא ןיֿפעג טלָאמעד ןוא

 ,םירֿבק ערעזדנוא טימ טרעקַאעצ רעדנעל ןענעז טסיזמוא רַאֿפ טינ זַא

 .ןבייהרעד ךָאנ קלָאֿפ רעזדנוא רעמ טָאה הֿפגמ ןוא גָאלּפ רעדעווטעי זַא

 .םערָא ןקיטכעמ א ןיא דרעווש ַא רעבירג יד ןוֿפ טסקַאװ סע יו עז'כ ןוא

 ,רעדירב עטנעָאנ ייווצ ,עמַײוװ ייווצ --- ןטרָאד ךיז ןעעז רימ עדייב ןוא

 ןעמי טימ ןוא טניוו ןשרבדימ טימ ,רעדעצ ןוֿפ תוחיר טימ טסמעטָא וד
 .רעדיל ענעבירשעג ָאטעג ןיא -- הנּתמ ַא ריד רַאֿפ גָארט ךיא וא מב

 ,ןעמַאמ רענעגנַאגרַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ הכרב יד ןדייב זדנוא רעביא ןוא 4
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 טוט ןכָאנ

 ,לכַײלב א ןוֿפ ךָאטש רעד זיולב נונעג סע טסייה זיא
 ןטָאררַאֿפ ןענירעד ןטימ ןיא ךיד לָאז סע

 ,לכַײט סָאד גנילביל ןַײד ,עקנָאל רעד ףיוא ןוז יד

 ?ןטָאש רענעגייא ןַײד ןוא טסביל וד סָאװ ױרֿפ יד

 גנונױלַאב יד זיא סָאד .סע טסייח עקַאט ױזַא

 .םרעסעמ ףיוא לרוג ןטימ ןַײז רָאי קיסַײרד רַאֿפ
 --- ,גנוניווו יד ךימ טסָאק סע רעַײט יוװ טינ סייוו ךיא
 .סרעסעב ןייק טינ בָאה'כ לַײװ ןבעל ןַײמ טימ לָאצ ךיא

 ,ןגיל 8 ןטץעַאּפ ןעלטניט סע ,ןגיל ַא

 !רעכלעזא ןוא ַאזַא זיא ,דנַײרֿפ ענַײמ ,טיוט זַא

 ןוגינ םענעטלָאשרַאֿפ ןַײז דניצַא ךָאד ּפוז ךיא

 ,רעכלעוו ןוא רעסָאוװ ,טרָאוװנרע ןַײמ ףיוא ,סייוו ןוא

 ,רעגיימש ַא ,זיא טסַײג ןַײמ : ךיא סייוו ךַאז ַא ךָאנ ןוא
 --- ,םערַאֿפ ןַײז רעביא טינ טַײב ףוג ןַײמ רָאנ .ָאטינ
 ,רעגייז רעד ךַאנ טנַאה ןַײמ ףיוא טּפַאלק רעבָא סָאװ רַאֿפ
 ? םירֿבק יד ןיא רעמ ןיוש קיטיינ טינ זיא טַײצ ןעוו

 ןביוא -- ,טלעוו-רענעי ןוֿפ : ןזַײוװ רימ רע ליוו יצ

 ? טרעדָאד ךיוא גנוגעווַאב לקיטש ַא רימ טרעהעג

 ןביולג ןָא ןביילג וצ רעטציא זיא רימ רעווש יו

 ! מרעדָאֿפ רע ןוא ױזַא סע ףרַאדַאב ץעמע זַא

 ,טצערַאּפרַאֿפ ןגיל וצ קידנעטש ָאד זיא רעווש יוו

 ,ןשָאלרַאֿפ ןגיל זיולב ,ןבַײרש טינ ,ןדייר טינ

 ,טציא ר ַאוו ךיא ,ןזעוועג יווװ רעמ טינ ןיוש םיורט ךיא

 .ןושל ןַײמ זיא ,ןיילַא ךיז טסערֿפ סָאװ ,טייקליטש יד
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 ַאטענ רענליוו
 יימ

1042 

 ?אנַאוורינ יז טֿפור עמ סָאװ ,ור ענעי סָאד זיא

 .רערעווש ,רעכעלנַײּפ זיא ןַײז-טינ סָאד ! ןניל א

 ,אנקמ קערשטיוט ןַײמ ןיא ןיילַא ךיז ןיב ךיא

 .רערעבעג ןַײמ טביילגעג ךָאנ ךיא בָאה טלַאמעד לַײוװ

 לטלעּפש ַא ךרוד טלָאװ'כ יוװ -- ןבעל ןַײמ טציא עז ךיא

 -- טרעדינרַאֿפ רע זיב גנַאגרַאֿפנוז ַא ףיוא טקוקעג

 ,לטלעוו סָאד רעגניֿפ יד ךרוד טנירעצ סעּפע ןוא

 .טרעדירברַאֿפ ןַײז קירוצ ךיז טליוו סע ןכלעוו טימ
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 טַײװ יו ןוא טנעָאנ יו

 ֹא

 ,רעיומ רעקידעקניח ַא

 מכירק סע ןוא

 ,טכיל סֿברעמ ןוֿפ טבעוועג ,ץנַאלֿפרעטעלק 8

 טנאוו רעקידלשירק רעד ףיוא רעכעה ץלַא

 .טנַאה עמַאס ןיא ּפָארַא רימ וצ טלַאֿפ ןוא

 : טכַארט ןוא ַײברַאֿפ ייג ךיא

 ,ןגיוא ךָאנ בָאה ךיא

 ,טלעוו ןוֿפ טכיל סָאד טֿפױקרַאֿפ טינ ןבָאה סָאוװ

 ?ןגױצַאב ךַײלג רעמיצ ַא ךימ טָאה סָאװ רָאנ

 ,טלעטשרַאֿפ קידתודופ ןעמעוו טָאה טנַאװ יד

 ,ןַײרֿא ןוא ןכָארבעגכרוד יז טלָאוװ'כ ןעוו

 ,ןַײז ןעק ,ךיא טלָאװ ןעזרעד

 ,רעגעלעג םענעיורטש ףיוא ,שטנעמ ַא

 - ףיז טלגנַאר סָאװ

 ...טַײצ ןּפָארט ןטצעל טימ

 ! טַײװ יו ןוא טנעָאנ יו

 ב

 ,דרעגנילירֿפ א
 ךייוו ןוא טכַײֿפ ןזָארג ןוא
 .רעדילג ענַײמ ןקעל ןוא ךימ ןעלטרעצ
 ? ךייה ןגעוו רעדינ יד סייוו סָאװ
 ךייה יד סייוו סָאװ
 ? רעדינ רעד ןיא סָאװ ,םעד ןוֿפ

 ,ןַײז ןעק
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 ַאטעג רענליוו

 ילוי ןטס0

1042 

 ּפָא ךימ טלייט לזערג לציּפ ַא

 ןטנוא טמולח סָאװ ,םעד ןוֿפ

 ןעמעוו וצ ןוא

 -- ,ֿפָאלַאג ןיא ןֿפײלש ענַײמ ןגָאי םע

 ןעמענרַאֿפ וט ןוא ,ביל בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןוֿפ

 ףוג ןַײז ןוֿפ ןוגינ םעד

 .טַײנַאב זָארג ןשירֿפ ןיא

 ! םַײװ יו ןוא טנעַאנ יו

 ג

 .טכַאנ זיא טָא ןוא

 ,דָאר עלעה ַא -- ץז ךיא

 .,ןעיימרַא טימ קיכַאֿפנביז טלגנירַאב

 .טָאֿפַאשע ןַא ףיוא ןטימ ןיא ךיא ןוא

 .ןעייג ,ךיז ןרעטנענרעד קר םיאנוש יד

 .רעגנע ,רעגנע טרעוו דָאר יד

 .טדימשעג -- ךיא

 ,םירמ יד ּפָא ןצרַאה ןַײמ ןיא ןכליה ןיוש

 לַײֿפ עטשרע יד טילֿפ ןיוש

 .ןעניֿפעג וצ ךימ

 עטירד א ןוא עטייווצ א

 ,לַײאעג ןיא רעביא ןגָאי

 .ןעניז ןַײמ ןיא ןליצ ןלַײֿפ עלַא ןוא

 -- דיל ַא גונעג זיא'ס רַאנ

 .ןענירעצ ייז ןוא

 ,ןצלָאמשעצ -- טָאֿפַאשע רעד

 .מַײרֿפַאב --- ךיא

 ! טַײוװ יו ןוא טנעָאנ יו
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 ַאטעג ר
 רעבמעז

1042 

 * ןייטשרעג ֿבקעי ןוֿפ טיוט ןֿפױא

 ,ןטױט ןביז עלַא טרעװַאשזעגכדודַא ןיוש ןבָאה רימ

 ,םנּפָאקוצ ךָאנ טעכָאֿפ סָאװ ,דרעווש יד רֿאֿפרעד טינ ןעעז ןוא

 ,ןמיונק ןָא טכיל ןענעז ןליֿפעג ערעזדנוא ץלַא ןוא
 ,םנּפָארמ ןיא ךיז ןצלעמש רָאנ -- ,ןּפַאכנָא טינ ךיז ןענעק סָאװ

 ,לניצ םימ טישעגּפָא ודנוא טנעוו םעצולּפ ןטלָאװ סע ךַײלג רָאנ

 ,ןֿפָאלשטנַא טסיב וד תעשב טקעוװעגֿפױא ךיז רימ ןבָאה

 ,לגיּפש ןיא יו קיטייוו םענוֿפ םינּפ סָאד ןעזרעד רָאלק ןוא

 ,ןֿפָא ,טעקַאנ ,עליה ןָא ,דנוװעטמַאל עקידעֿפרׂש יד

 ,רענעט יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד טבעוועג רימ ןבָאה םענייא ןיא

 ; ןברָאה עקידָאטעג רעטנוא ןלַאֿפעג טּפָא םענייא ןיא

 ,רענעמ יד ןוֿפ רעטסצלָאטש רעד ,וד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ץלַא ןוא

 ,ןברק ןבילברַאֿפ טסיב וד רָאנ -- םיאנוׂש יד ןעמוקַײב טסעוו

 ,ןורָא םורַא ןגיובעג ץלַא ךָאנ ןססונ סָאװ ,רימ ןוא

 ,רעטסעֿפ זדנוא טכַאמ ןגַײװש רעטמעלקעגנַײא ןַײד יו ,ןעמענרַאֿפ
 ,ןרָאצ םעד טָא ןצרַאה רעזדנוא ןיא ַײרט ןטיה ןלעוו רימ

 .רעטסעווש עַײרט ןַײד טיחעג טָאה ךיד ַײרט יו

 -- רעדנַא ןַא טַײצ ַא ןיא ןלַאֿפעג ּפָאק רענייש ןַײד טלָאוװ'ס ןעוו

 ;ןעײזרַאֿפ וצ ןגָארטעג ףוגןעמולב ןַײד רימ ןטלָאװ

 רעדנַאװ רעטצעל ןַײד ױזַא --- קיזומ ןוֿפ רעדנַאװ רעד יו ןוא

 .ןעיימרא ענעצנַאג רעדניק ןוֿפ טיילגַאב

 ,רעמ ןייבעג ןַײד ןטײלגַאב טינ ןליֿפַא רימ ןענעק טציא

 ,ןרָאי ןטכַײלַאב לָאז סָאװ ,ןבעגטימ ריד טרָאװ ןייק טינ ןוא
 ,רעמייב רעטנוא ןגיל רעגניז ענַײד ּוװ ,ןײלַא טסלַײא וד

 ,ןרָאצ ןַײד ןעמעטָא ןוא ,ָאד ןבַײלברַאֿפ רימ ןוא

 ןברָאטשעג ,רעוט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעקיזומ ,רערעל רענליוו רעטסּוװַאב ַא *
 ,ָאטעג רענליוו ןיא
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 עמַאמ ןַײמ

 ֹא

 ,םעדיוב א ףיוא סטכַאנ וצ קיטַײרֿפ ַא טעקרָאװ סע

 ,רודיס ןיא הנֿבל ןוֿפ ןַייש רעד ייב טסקוצ

 עטַאל רעד ןוֿפ ריד ַײב ןציּפש יד ןענווַאד סע

 .רעדילג עשישטנעמ ןוֿפ ןלייט יו ןקוצ ןוא

 ,ןעלּפאצרַאװש ענַײד ןוֿפ הנֿבל טימ טֿפירט סע

 .ןביולג ןַײמ ןטכױלַאב סנּפָארמט עשימַאמ יד

 ,הלח עמעראוװ ןָא רימ טנַאמרעד הליֿפּת ןַײד

 .ןביוט יד הליֿפמ רעקיצראה טימ טסעמרָאק וד

 ,ןבעל ןַײמ ןטלַאהַאב זיא שטיינק ןַײד רעדעי ןיא
 רענייק זַא ,טסרעטיצ וד ןוא טסוה וד יו רעה ךיא

 ,לקניוו א ןיא ,ָאד לַײװ --- ןרעה טינ לָאז ךיוה םעד
 .רענייב ענַײמ ךיוא ןגיל ,דרע טימ ןטָאשרַאֿפ

 ,קיור ַײז : ןרעטש ןַײמ ףיוא טנַאה ןַײד טלמערד סע

 .עכיג א --- העושי יד ייווצ רעדָא גָאמ א
 ,רעיוא ןֿפױא רימ ַײב וטסמלַאה --- ערעדנַא ןַײד
 ,החיצר ןוֿפ םיטש יד ןרעהרעד טינ לָאז ךיא

 ב

 .טיומ טסיב וד סייוו ךיא :ןרָאנ טינ ךימ טסעוו

 ןענערב סָאװ .םולח ןַײמ ןיא טסבעל וד שטָאכ

 ? טיור ןכַאלרַאש ןיא ןזיור ַײרד ןצרַאח ןַײד ןיא

 .טינ לעטשרַאֿפ

 !ןענעז סָאד רעוו םייוו ךיא
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 ,דניק ןַײד וטסרַאנ סָאװ ,עמַאמ טינ ייז לעטשרַאֿפ

 ?ץטילבעצ ןזיור ָאד ןעמוק יו

 ;דניצַא ןליוק ענרוּפרוּפ ַײרד ךָאד עז ךיא

 .עטירד ַא ,עטייווצ ַא ,עטשרע ןֿפ

 ג

 ,ןעלבמיצ ריא ,טלבמיצ
 ,יירשעג א טבױטרַאֿפ ,רעטכעלעג ַא טיירֿפרעד

 רעדלעֿפ ךרוד
 ,ןעמַאמ רעטעקַאנ ןַײמ ןעמ טגָאי טציא
 .יינש ןוֿפ ןעלגיּפש יד ןיא לַארטש ַא זיא בַײל ריא

 ,זיילסיוא םוצ יו ,יז ןוא

 ךיג ,ךיג ץעגרע טגָאי
 טילג ןוז יד ּוװ ,רערט רענערױרֿפרַאֿפ רעד ךרוד ןוא
 .ךימ טציא יז טעזרעד ,קיביײא ףיוא ןעגנַאֿפעג

 יודיוו ריא ןשיווצ ןוא
 .ןוז םעד גנושטנעב א רעבירַא יז טקיש

 .ןסקיב יד ןלַאנק סע
 .ןוז רעד ןוֿפ ןָארמ ןֿפױא ביוט א יו טלַאֿפ יז

 ֹד

 ,ןעוועג ךי א ןיב ּווװ ןוא

 ןעלבמיצ רעטנוא תעב

 ? טָאֿפַאשע םוצ טּפעלשעג ךיד ןעמ טָאה

 ,ןייבעג'ס ןבָארגרַאֿפ עדוב רעשיטניה ןיא ---

 ,ןילא ךיז טלישרַאֿפ סָאװ דיײרֿפ רעשיטניה טימ

 ,עקווַאיּפ ַא -- ןּפיל ףיוא

 ,ןיּפש א -- רעיוא ןיא

 ,ןיהַא לטלעּפש א ךרוד טגולעג ךיא בָאה
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 ,טכַאנ רעד טלניּפש סָאװ ,הנֿבל רעטנוא וו

 .יינש םענלרעּפ ןטימ טניוו רעד ךיז טליּפש

 ,עילעּפַאק-ןעיינש יד ןוא

 יירדעג עמייהעג'ס

 --- הנֿבל ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפױא

 ? טכַארּפ יד ןענאו ןוֿפ

 טליּפשעג ךיז יינש עלערעּפ רעכעלטיא טָאה'ס

 דליב סָאד טָאה רימ ןוא ,ןטָאש םענעגייא ןַײז טימ

 ,גונעת אזַא טפַאשרַאֿפ

 -- == -- טליבעג שזַא בָאה'כ זַא

 ה

 ,טכַאנ רעד ןיא ןליוק ַײרד רימ ןטכַײל

 ,ןטָאש ןוֿפ ןזיילסיוא םוצ ייז ךיא ףיול

 : טכַאװַאב דליש א טימ רעיוט ןלעג ַא וצ ךיא םוק

 "! ןטָאברַאֿפ --- ןדִיי-טינ רַאֿפ .ץערק זיא ָאד ! גנוטכַא"

 ןייצ יד טימ רענייטש יד ךרוד ךיא סַײב

 : ךיא ץז ןעלסַײוװןביױש עטצעזעגסיוא ןוֿפ טכיל ןרַאֿפ ןוא

 .ןיילַא ןיב'כ .תומשנ ןָא -- רעזַײה יד

 ,חבזמ רענעשַאלרַאֿפ ַא -- ןסַאג יד

 ,ביוש ןַײד ןעזוצנָא ארומ ךיא בָאה

 ,לּפַאטש רעדעי הסיסנ ןַײד טימ טמעמטַא

 - ,ביוטש ןטסדנימ ןַײד ליומ ןטימ ךיא ךוז
 .לּפַאצעג ןשיטניוו ןיא ךיד ךיא ליֿפ

 :לעוװוש רעקידרענייטש ַא וצ ךיא לַאֿפ
 ! ןסיוו טסלָאז ,קירוצ ַאד ןיב ךיא ,עמַאמ --

 לעה ןוא קידקיטייװ ןליוק יד ןוא
 ,ןסיוועג ןוֿפ ורמוא םעד ןיא ןענערב
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 ו

 ,טנעוו ריֿפ עביל יד ךיא ךוז

 ,טמעטַאעג טסָאה וד וו

 רימ רעטנוא ּפערט יד ןעלדניווש
 .קיכָאק בורגרעסַאװ א יו

 םַײר ןוא עקמַאילק יד ךיא ּפאמרעד
 ,ןבעל ןַײד וצ ריט יד

 טנייוו עלעניײֿפ א :רימ טכַאד

 .רעגניֿפ יד ןוֿפ גַיײטש ןיא

 ןַײרַא רעמיצ ןיא ךיא םוק
 -- םולח ןַײד טלקנוט'פס ּווװ

 ,םיוק עלעּפמעל סָאד ךָאנ טקנַאצ

 .ןדנוצעג טסָאה וד סָאװ

 -- ,ייט זָאלג ַא שיט ןֿפױא טייטש

 ,ןֿפוזרעד ןזיװַאב טינ

 םורַא רעגניֿפ ךָאנ ןעלּפַאצ

 .ןדנַאר ענרעבליז יד ףיוא

 טכיל ץעלעגניצ סָאד םימחר טעב

 -- לּפמעל ןקיקוצ ןיא

 טולב ןַײמ לּפמעל ןיא ךיא סיגרעד

 ,ןטכַײל ןרעהֿפױא טינ לָאז'ס
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 ַאטעג רענליוו
 רעבָאטקָא

1842 

 ז

 ,דמעה ןַײד סנסירעצ ַא ךיד טָאטשנַא ןיֿפעג'כ

 ,טמעשרַאֿפ סע קירד ןוא ןצרַאה םוצ ךיא םענ

 געט ענַײמ דמעה ןוֿפ רעכעל יד ןרעוו סע

 .געז 8 רימ ץרַאה ןיא טרעוו דמעה םענוֿפ םיוז רעד ןוא

 ךירק ןוא רעדיילק ענַײמ בַײל ןוֿפ ךיא סַײרעצ

 ,ךיז ןיא יו דמעח ןטעקַאנ םענעּפָא ןַײד ןיא

 ,טיוה עקיטכיל ןַײד זיא'ס ,דמעה ןייק טינ רעמ זיא'ס

 .טיוט רענעבילכעגרעביא ןַײד ,רעטלאק ןַײד זיא'ס

 ח

 רימ וצ וטסדער

 : טכע קיטֿפַאהרָאװ ױזַא
 ,דניק ןַיימ ,עטינ --
 ,דניז ַא זיא'ס ,דניז א זיא'ס
 גנוליימעצ רעזדנוא ןוא
 .טכערעג רַאֿפ ןָא םענ

 ,ןארַאֿפ טסיב וד זַא

 ,ייס-יוו-ייס ָאד ךיא ןיב

 םיױלֿפ ןיא רעדָאי רעד יוו

 םיוב םעד ןיוש טגָאמרַאֿפ

 לנױֿפ םעד ןוא טסענ יד ןוא

 .ייברעד סָאװ ץלַא ןוא
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 ןקז רעד

 ,ןקז רעטלױנקעגנַײא ןַא רעֿבורח ןיא זיולק ןיא טגיל סע

 .טסַאֿפ רע ןוא הרוּת-רֿפס רעטקילֿפעצ ַא ףיוא טניל רע

 ןקָאה א ףיוא ךעטנַאה ַא יו ,שילָאּפ ןיא טגנעה טכילגָאט סָאד

 .טסַאג רעטֿפָאהעג רעד ןעמוק ןיוש לָאז סע ,דִיי רעד טראוו'ס ןוא

 ,הרונמ ַא -- סנּפָאקוצ ןוא ,תילט ַא טניל סנסוֿפוצ

 .לָאטשירק ןטלגיּפשעצ ריא ןיא גנַאגרַאֿפנוז רעד טצילב סע

 הרוּת יד טצירקעג טנַאה רעקידרעדָא ןַײז טימ טָאה דַיי רעד

 .לָאמ סָאד יז ןבַײרש טקידנערַאֿפ טולב ןגייא ןַײז טימ ןוא

 ;עדייז רעד זיא רעטנענ ךָאנ ,טנָאנ שימייה רימ זיא טעמרַאּפ רעד
 .לוק ןַײז טייקלקנוט ןיא םורַא ךוז ןוא טיורב םיא גנערב ךיא
 ,הדע עצנַאג א ָאד זיא'ס -- טכוד רימ ,ןיילַא זיא רֶע שמָאכ ןוא
 .לָאטשירק ןטלקנוטרַאֿפ םעד ןיא םייהעג ךיז טלגיּפש יז

 ,ןעמָאנ ןַײז זיא טעמתחרַאֿפ ,טרָאװ סנקז םעד זיא טעמתחרַאֿפ

 .טיורב סָאד טרירעגנָא טינ טגיל ,ןגרָאמ ףיוא םוק ךיא ןעוו ןוא

 ,ןעמַאװש עטנערבעצ יװ ןּפיל יד טניײזעגנַײא טעמרַאּפ ןיא

 .םיוט רעד : טניימ רע ,ףיוא רע טבעל זיא ,טירט ןרעהרעד םַײב ןוא

 .םענייק ןענעק טינ ליוו רע .ןָא טינ ךימ רע טקוק לָאמ ןייק ןוא
 .טכיל ַא ןוֿפ ֿבלח יו םיוא טֿפירט בַײל ןַײז ןוא ,טרעגנוה רע
 םענייר םעד ףוג-רעגנוח םעד רעמ ץלַא םיא טלקיוו הרוּת יד
 .טכירק ןוא טכירק ןוא טכירק ,ןקז רעד טראוו'פ ןעמעוו ףיוא ,רעד ןוא

 רעדיוו ןוא ,עקנירָאקס א ,קנורט ַא םיא ךיא גנערב רעדיוו ןוא

 .טנעה ערַאד סנקז ןופ טרירַאב טינ ןטכענ יו טבַײלב סע

 רעדילג יד ןוֿפ תורוד יד סױרַא ןססוג'ס יו עז'כ ןוא

 ,טנעוו יד ףיוא תואווצ ןַײש-הנֿבל ןיא ןלָאמ ןוא
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 : ןסירענּפָארַא ּפָאק ןַײז ןוֿפ טעמרַאּפ םעד בָאה'כ לָאמ ןייא זיב

 !ליומ ןיא טמענ ,רעסַאװ טימ טיורב טינ טמעשרַאֿפ ---

 ? ןסינעג טלעוו ןימ אזַא ןוֿפ : טרעֿפטנעעג דיי רעד טָאח'ס ןוא

 .ליוק ןוא שא ןרעוו ןעמַאזוצ בָאנ ריא טימ יז לָאז ,ָא

 הרונמ רעד ןוֿפ לָאטשירק ןיא רעדיוו ךיז טָאה ןגרָאמ ףיוא
 .טֿפיטרַאֿפ גנַאגרַאֿפנוז רעד ןרעַײֿפ-ןשטיינק ענַײז טימ

 -- הרוּת יד ןיוש טלקיוועג ךיז טָאה ןיילַא ךיז םורַא א טל
 .טֿפירש רענעטעמרַאּפ רעד ןיא ןעגנַאגרַאֿפ זיא ןקז רעד 5
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 ָאטעג רענליוו

 רעבמעווַאנ ןטס3
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 סנ םוצ הליֿפּת

 ןרעק רעקידעבעל טסיב !ָאד טסיב ,ָאד טסיב

 .ייא ןא יו טלקיװרַאֿפ לָאש רעטיוט ןיא

 ןרעוו רימ ףליה ַא טסעוװ ןוא ! ָאד טסיב ,ָאד טסיב

 .ייוו ןַײמ ןעמעראוװרעד טעוװ ךיד תעשב

 םערַאװ ךיא ,עז ןוא .טסָארֿפ ןֿפױא טעקַאנ ןיב'כ

 ! םעראברעד ,ךיז םערַאברעד :לָאש עטיוט ןַײד

 ןֿפע ןֿא ןָאט ןזומ ךיז ךָאד טסעוו וד ןוא

 ,טרָאװ ןוֿפ ןרעמאלק יד סיוא ןַײז ַײרֿפ ןוא

 ןֿפערט םענַײמ טימ ךיז טלָאמעד קילכב ןַײד טעוו

 ,דרָאמ --- ןוא רימ ןשיווצ ןעגנעה ןבַײלב ןוא

 ןרעוושאב סנ םוצ ומטסעוו ןיילַא ךיז ןוא

 .ןרערט ןוֿפ טייקמעראװ טימ ,ךיא רעטציא יו

 רע טַײר ןֿפרַאשנלױק ףיוא ,טיומ רעד טלַײא סע

 ,םיורט ןטסלעה ןַײמ רימ ןיא ןכעטשכרוד םוצ

 רעטַײלברַאֿפ ַא ןיוש גיל ךיא ןוא -- עגר ַא

 ,םיוצ ַא ןַײז ,ןֿפױלרַאֿפ טינ טסעוו וד ביוא

 ,ןסירדרַאֿפ ריד טעװ ,טינ ביוא ! געוו םעד ףױלרַאֿפ

 .ןסיוועג ַא ןבָאה זומ סנ א ךיוא לַײװ
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 רעטַאעטרָאטעג ןוֿפ גָאטרָאי םוצ

 ֹא

 טרעױמרַאֿפ ךיז ןיילַא ןבָאה רימ..

 .רעדנוזַאב ןבעל ןוא

 -- טרעױדַאב טינ ,ַײרֿפ רעד ןוֿפ ןַײרַא טלכיימש טינ

 .רעדנווו ןיא ןעילבעצ ךיז טיוט רעד וליֿפַא ןעק זדנוא רַאֿפ

 ןעמַאזוצ ןעד ןַײז רימ ןענעק יו
 ? הביסמ רעבלעז ןיא

 -- ןעמסרַאֿפ ךַײא זַײײמ יו טעװ זדנוא וצ האניׂש יד

 .עביל יד ןלייה טעװ ןדנוװ ערעזדנוא

 -- רעיא זיא ןסיורד רעד ןענאװ זיב ןוא

 ןגיל רימ ןלעוו ָאד ,ָאטעג יד רעזדנוא זיא

 רעַײרֿפַאב ַא ץרַאה ןכעלטעג ןוֿפ ןטענק ןוא

 ...ןוגינ א ןֿפַײילש ןוא

 ב

 ,טרעױמרַאֿפ ןוא טעטַאלַאב עשידִיי ןרָאיטקַא טליּפש

 ,רָאה עטּפַאכעגנָא יו ךיז טעשטרָאק ןבעל סָאד ןעוו

 ,עטסטנָאנ יד ןוֿפ סנּפָארט עטיור ןדיז רענייטש ףיוא ןעוו

 ,עטעליוקרעד-טינ תוֿפוע יו ךיז ןֿפרַאװ ךעלסעג יד ןוא

 ...ןענירטנַא ,ןעִילֿפקעװַא ,ןבײהֿפױא טינ ךיז ןענעק ןוא

 לטעטש קילָאמַא ןא : ןטכַאד ךיז לָאז ! םירֿבח ,טליּפש

 ןימלע-תיב ןקיטסבראה ףיוא הנותח טעווַארּפ עמ ןוא

 ,טכיל עקידנצנַאט ןוא ןכעלָאװ ןוא גנַאזעג טימ

 ! הלּכױתח רעד םורַא דָאהַארַאק א ןיא ךעלײרֿפ

 ,שידִיי סָאד ליומ רעַײא ןוֿפ ןעגנילקסיורא לָאז ןוא ! טליּפש
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 ַאטעג רענליוו

 רעבמעצעד ןטס1
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 ,דניק ןטכָאשעג ַא ןוֿפ טסַײג רעד יוװ רעטיול ןוא ןייר

 ,רעוולוּפ ןוא םקיב רעזדנוא ןוֿפ לוק סָאד יו קיכליחה ןוא ברַאה
 ןגרָאמרעביא-ןגרָאמ טעװ סָאװ
 ...רעכעד יד ןוֿפ ןליּפש

 ,סרעלדיֿפ עקיטעמוא ,עטֿפַאגרַאֿפ ,ריא ןוא

 טכַאנ ַײב סָאװ

 ,ןסיורד ןקידרעיול ןיא ןעֿבנגסױרַא ךיז ריא טגעלֿפ

 ,טנעוו יד ַײברַאֿפ ךיז ןרַאש

 ,ןלורטַאּפ יד ןײגמורַא

 ,םייח רעקידֿבורח רעטלַא רעַײא וצ ןכירקוצ

 ןעלדיֿפ ערעַײא דרע'רד ןוֿפ ןבָארגסױא ןוא

 -- רעהַא ַאד שרַאמּפָא רעַײא ֿברע עטצנַאלֿפעגנַיא

 ! ךיוא ריא טליּפש

 !רענעט עטסֿפיט עמַאס יד סױרַא טּפַײנק ןוא

 ןענייבעג ערעַײא רעביא ןגָארט ךיז יז ןלָאז

 ...דָיי א ךָאנ טלקניֿפ סע ּוװַא ,טַײװ ןעלגָאװרַאֿפ ןוא

 .הרוׂשב 8א ףיוא גנוטרַאוװרעד ןיא טלּפַאצ ךָאנ ץרַאה 8 ּוװו

 ,ןטנָארֿפ רעביא ,רעדלעֿפ רעביא ןגָארט ךיז ייז ןלָאז

 ,דניק ןטכָאשעג ַא ןוֿפ טסַײנ רעד יו רעטיול ןוא ןייר

 ,רעוולוּפ ןוא םקיב רעזדנוא ןוֿפ לוק סָאד יו קיכליה ןוא ברַאה
 ןגרָאמרעביא-ןגרָאמ טעוװ סָאװ

 ...רעכעד יד ןוֿפ ןליּפש
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 ךיש ןגָאװ ַא

 ,ןגָאי ןגָאי רעדער יד
 ? ךיז טימ ייז ןעגנערב סָאװ
 ןגָאװ א רימ ןעגנערב ייז
 .ךיש עקידנעלּפַאצ טימ

 הּפוח א יוװ ןגָאװ רעד
 ; ץנַאלג ןקיטנװָא ןיא
 עּפוק עלוֿפ ַא --- ךיש יד

 ,ץנַאט א ןיא ןשטנעמ יו

 ?ֿבוט-םוי א ,הנותח ַא
 ? טדנעלברַאֿפ רעוו ךימ טָאה יצ
 עטנָאנ ענױזַא --- ךיש יד
 .טנעקרעד בָאה ךיא ַײנ'ס ףיוא

 ; ןסַאצּפָא יד ןּפַאלק םע

 ? ןיהּווו ,ןיחווו ,ןיהווו

 ןסַאג רענליוו עטלַא ןוֿפ

 ,ןילרעב ןייק זדנוא טבַײרט עמ

 ,סעמעוו ןגערֿפ טינ ףראד ךיא
 : םיר א ץרַאה ןיא טוט'ס רָאנ

 ,תמא םעד ,ךיש ,רימ טגָאז ,ָא
 ? םיֿפ יד ייז ןענעז גוו

 לֿפוט ענעי ןוֿפ םיֿפ יד

 --- ,יוט יו ךעלעּפענק טימ

 ,לֿפוג סָאד זיא ּווװ -- ָאד ןוא

 ? יױרֿפ יד זיא ּוװ טרָאד ןוא
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 ָאטעג רענליוו

 רַאונַאי 1
148 

 עלא ןיא ךישרעדניק ןיא

 ?דניק ןייק טינ ךיא עז סָאװ

 הלּכ יד ןָא טינ טוט סָאװ

 ?דניצא ךעלעכיש יד

 סעבַארקש ןוא ךישרעדניק ךרוד
 ! ךיש סעמַאמ ןַײמ ןעקרעד'כ
 תבש ףיוא זיולב יז טגעלֿפ יז
 .ךיז ףיוא ןעיצֿפױרַא

 ; ןסַאצּפָא יד ןּפַאלק'ס ןוא

 ? ןיהווו ,ןיהווו ,ןיהנוו

 ןסַאג רענליוו עטלַא ןוֿפ

 ,ןילרעב ןייק ודנוא טבַײרט עמ
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 ָאטעג רענליוו

 רַאונַאי 0

1048 

 טכַאנ רַאֿפ

 ,ןקלָאּפ ןיא ,ןעייר ןיא ןרַאש ,ךיז ןעִיצ יז
 .גנַאג רעייז ליֿפ רָאנ ,םענייק טינ רעמ עז ךיא

 -- ןקלָאװ א רעטניה ןוֿפ רעטַאלֿפ ןיא לגיײֿפ יו

 .גנַאלק ןרעדנוזַאב טימ טלַאטשענ ךָאנ טלאטשעג

 ,עלא ךיז ןעיצ ייז ןוימיד ןַײמ ךרוד ,רימ ךרוד

 ,ךיז --- ןוא םולח ןַײז טרָאד טניֿפעג רעדעי ןוא

 הלנתנ טייקדנילב ןַײמ ןוֿפ טכיל ןיא רימ טרעוו סע

 .ךיא ןַײמ זיא טּפעלקֶעג תומשנ לֿפיװ ןוֿפ
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 דניק םוצ

 ,רעגנוה ןוֿפ יצ

 -- ,טֿפַאשביל רעפיורג ןוֿפ יצ

 :עמַאמ ןַײד יַיברעד זיא תודע ןַא רָאנ

 ,דניק ןַײמ ,ןעננילשנַײא ךיד טלָאוװעג בָאה ךיא

 ּפָא ךיז טליק לֿפוג ןַײד יו ןליֿפ םַײב

 ,רעגניֿפ ענַײמ ןיא

 טקירדעג ייז ןיא טלָאװ ךיא ךַײלג

 ,יימ זָאלג עמעראוו ַא

 .טײקטלַאק וצ גנַאנרעביא םעד קידנליֿפ

 ,טסַאג ןייק טינ ,רעדמערֿפ ןייק טינ טסיב וד לַײװ

 --- ,ןטייווצ ןייק טינ ןעמ טריובעג דרע רעזדנוא ףיוא

 ,גניר 8 יו ןעמ טריובעג ןיילַא ךיז

 .ןטייק ןיא ךיז ןסילש ןעגניר יד ןוא

 ,םנַײמ דניק

 ,טֿפַאשביל :וטסייה רעטרעוו ןיא סָאוװ

 ,ןײלַא סע ומסיב רעטרעוו ןיא טינ ןוא

 ,םולח רעדעי ןַײמ ןוֿפ ןרעק רעד -- וד

 | ,רעטירד רענעלױהרַאֿפ

 ןעלקניוו עשיטלעוו יד ןוֿפ סָאװ

 םערוטש םענעעזעגמוא ןַא ןוֿפ רעדנווו ןטימ וטסָאה

 ןעייווצ ןסָאגעגֿפױנוצ ,טכַארבעגֿפױנוצ

 -- :ןעײרֿפרעד וצ ןוא ךיד ןֿפַאשַאב וצ

 ,ףאשַאב םעד טלקנוטרַאֿפ וטסָאה סָאוװ רַאֿפ -

 ןגיוא יד טכַאמענוצ טסָאח וד סָאװ םעד טימ

 ןסיורד ןיא קידרעלטעב ךימ טזָאלעג ןוא
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 ַאטעג רענליוו

 רַאונַאי ןט8

1948 

 ,רעטיינשעגסיוא ןַא טלעוו ַא טימ ןעמאזוצ

 ? קירוצ ףיוא ןֿפרָאװענּפָא טסָאה וד סָאװ

 ,גיוו ןייק טײרּפרעד טינ טָאה ךיד

 גנוגעווַאב ריא רעדעי סָאװ

 .ןרעמש יד ןוֿפ םעטיר םעד ךיז ןיא טלַאהַאב

 -- זָאלג יו ךיז ןעלקערבעצ ןוז יד געמ סע

 .ןַײש ריא ןעזעג טינ וטסָאה לָאמ ןייק לַײװ

 ,ןביולג ןַײד טנערבעגסיוא טָאה םס ןּפָארט ַא

 : טניימעג טסָאה וד

 .ךלימ עפיז-םערַאװ זיא'ס

 .דניק ןַײמ ,ןעגנילשנַײא ךיד טלָאװעג בָאה ךיא

 קַאמשעג םעד ןליֿפ וצ ידּכ

 .טֿפנוקוצ רעטֿפָאהעג ןַײמ ןוֿפ

 לָאמ א יו ןעילב וטסעוו רשֿפא

 ,טילבעג ןַײמ ןיא

 .רֿבק ןַײד ןַײז וצ טרעוו טינ ןיב ךיא רַאנ

 ןעקנעשקעווַא ךיד ךיא לעוװו

 ,יינש ןקידנֿפור םעד

 ,ֿבוט-םוי ןטשרע ןַײמ --- יינש םעד

 ןעקניז טסעוו ןוא

 גנַאגרַאֿפנוז רעטילּפש א יו

 ןֿפימ עליטש ענַײז ןיא

 רימ ןופ םורנ ַא ןבענּפָא ןוא

 == == -- ךעלזערג עטרירֿפעגנַײא יד
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 ַאטעג רענליוו

 עמעָאּפ רענערױלרַאֿפ ַא ןוֿפ

 ,עמַאמ
 ,קנארק ןיב'כ

 ,קיצערק זיא המשנ ןַײמ

 :רעמ ךַאנ רשֿפא ןוא
 .ןועגש רעלעג א זיא'ס

 שוק ןַײד ןוֿפ בלַאז רעד ןוא
 לָאז רע ,קילייה וצ זיא
 לַאמ וצ ןכױהַאב רימ

 .ןעַאנד עקידנוװ ענַײמ

 ,רָאװ זיא סָאד ביוא רָאנ

 קידנעטש יוװ ךימ טסביל זד זַא

 --- מָאג ךָאנ ןטייווצ םעד

 : טָאבעג ןוא טעבעג רעטצעל ןַײמ זיא

 ! ךימ קיטשרעד ---

 רעגניֿפ עשימַאמ יד טימ קיטשרעד

 טליּפשעג ןבָאה סָאװ

 ,לגיוו םענעברעוו ןַײמ ףיוא

 :ןעניימ טעוו

 ,םיומ רעד יו קראטש זיא טֿפַאשביל ןַײד

 : ןעניימ טעוו

 ,טױרטרַאֿפ טּפַאשביל ןַײד רימ טסָאה וד

 ןרעקרַאֿפ לעוװ ךיא ןוא

 ןרעוו-ןַײמ-רעדייא ןיא

 ןַײז טינ ןוא ןַײז ןוא

 ןרעטש ַא יו

 .רעסַאוװ ןיא
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 םותי םוצ ןדייר וטסלָאז ױזַא ןוא

 ,םותי םוצ ןדייר וטסלָאז ױזַא ןוא
 ןטסױֿפ עטשלחרַאֿפ ןבייח טעוו רענעי ןעוו
 ? ךיא ןיב רעוו : ןגערֿפ ןוא

 ,ּפָאק ןַײז ןבױהרַאֿפ קיביײלג טָאה עטַאט ןַײד ---

 ץיילפעג רעטצניֿפ א רעבירַא זיא םיא רעביא

 שא ןקיכָאק טימ

 .לבעווש םענעצלָאמשעצ ןוא

 ,םיא טּפעלשעגטימ ןוא

 ,בַײװ ןַײז

 ,רעדניק ענַײז

 ,םלוע-תיב ןוא לוש

 ,תורוד ענעגנַאגרַאֿפ יד ךיוא טּפעלשעגטימ ןוא

 ןטלַאהַאב סָאװ ,יד ןוא

 .טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ טכַארט ןיא

 ,םוא טמוק סָאװ ,רעד לַײוװ

 תורוד יד טעגרהרעד

 םיא ןיא ןריוי סָאװ

 -- ,זיילסיוא ףיוא ןטרַאװ ןוא

 ,ןבילבעג טסיב וד רָאנ

 :ןשרי רעד וטסיב

 ,רעגניֿפ עשיטניוו ןיא השודק לדנעמָאז 8

 -- ,רעדלעֿפ עֿבורח-קידרענייטש ףיוא טלקערברַאֿפ

 זיא סָאװ ,לכלייט א
 .טייקצנַאג עטרענעלקרַאֿפ ַא

 : ןגערֿפ טעוו רע ביוא ןוא
 ? ןעמַָאנ ןַײמ זיא יו ןוא --
 : םותי םעד רעֿפטנע

281 



 ,קלָאֿפ זיא ןעמָאנ ןַײד ---
 עדייז רעקידרעב ןַײד ןסייהעג טָאה ױזַא לַײוװ

 .ןגעװו עשימניה ףיוא לנָאװ ןקיבייא ןיא

 ןּפָארט ןַײד ןיא לַײװ ןוא

 ,ןטלעוו ךיז ןעלגנַאר

 קידנגָאלש ךיד רעקלעֿפ ןוא

 ןגָאלשעג ןרעוו

 עטדנעלבעג ןלַאֿפ ןוא

 -- ,ןדרעווש ענעגייא ףיוא

 ןדמערֿפ עקיטכַאנ יד ןיא בעוו זיא

 ,גנילירֿפ ןַײד

 לַאוװק ַא יו ןייר

 .ןענינַאב ןוֿפ טכיל ןגעק

 סנ רעקיטולב ַא טסיב וד לַײוװ

 -- ,קיטַײצלַא ןוא

 זיא סָאװ ,לכלייט ַא

 ,טייקצנאג עטרענעלקרַאֿפ א

 : ןגערֿפ טעוװ רע ביוא ןוא

 ? ןעמעוו רַאֿפ ---

 : רעֿפטנע זיא

 ןצרַאה ןַײד ןוֿפ סיױרַא ןעלצרָאװ סָאװ ,ענעי רַאֿפ --

 ןענָאילימ ןוֿפ טסַײנ םעד ןלעו ןוא

 ןעלדנַאװורַאֿפ

 םייה רעמערַאװ ַא ןיא

 .םימותי ץלַא רַאֿפ

 לרוג םעד ןטענק ןלעוװ ןיילַא סָאװ ,יד רַאֿפ
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 ָאטעג רענליוו

 רַאורבעפ ט2
1048 

 ,םולח םענעגייא ךָאנ

 ,םערוֿפ םענעגייא ךָאנ

 ,קלָאֿפ זיא ןעמָאנ ןַײד סָאװ ,וד ןוא

 --- םינּפ ןיַײד ןוא

 טסענ עֿבורח א

 ,לגיײֿפ ןָא

 -- ,רענעט ןָא
 ,טכַאנ רעד ןוֿפ ּפערט יד ףיוא ףױרַא רעטעלק

 גנַאגֿפױא םעד ןגנעגַאב

 :ןגעקטנַא םיא יירש ןוא

 ַײנ סָאד ףיוא ,ןוז ,ךימ קינייר --

 ,לחומ ַײז ןוא

 ,תועט א סלרוג םעד זיא ןעוועג סָאװ ץלַא

 ,םירֿבק טָאטשנַא געט עתמא ןטיירגוצ לעוו'כ

 ,םערָא ןַײמ טימ טעטש ענעגייא ןעיובסיוא לעוו'כ

 ןעניווו טייקיבייא יד ןעמוק טעוװ ןטרָאד ןוא

 !ןעניורק ענעדליג ןיא ןטכַײל ןלעוו געט ןוא
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 ?ױזַא יו

 ןליֿפ וטסעוװ סָאװ טימ ןוא ױזַא יו

 ? גנוַײרֿפַאב ןוֿפ גָאט ןיא רעכעב ןַײד

 ןליֿפרעד וצ דיײרֿפ ןַײד ןיא טיירג וטסיב

 גנוַײרש ערעטצניֿפ סטײקנעגנַאגרַאֿפ ןַײד

 געט ןוֿפ סנברַאש ןרעווילג סע ּנוו

 ? קעד א ןָא ,טנורג א ןָא םוהּת ַא ןיא

 ןסַאּפ וצ לסילש א ןכוז טסעוו וד

 .רעסעלש עטקַאהרַאֿפ ענַײד רַאֿפ

 ןסַאג יד ןסיַײב וטסעוו טיורב יו

 .רעסעב זיא רעירֿפ רעד : ןטכַארט ןוא

 ליטש ןרעבנע ךיד טעוװ טייײצ יד ןוא

 .לירג ענעגנַאֿפעג א טסױֿפ ןיא יו

 ןכילגעג ןורּכז ןַײד ןַײז טעוו'ס ןוא

 .טָאמש רענעטַָאשרַאֿפ רעטלַא ןַא וצ |
 פו
 ןכירק טרָאד טעוװ קילב רעקיפיורד ןַײד ןוא רעגן

 -- -- טָארק ַא יו ,טָארק ַא יו 1048
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 ןרעטש עסַײװ ענַײד רעטנוא

 ןרעטש עסַײװ ענַײד רעטנוא
 .טנַאה עסַײװ ןַײד רימ וצ קערטש

 ןרערט ןענעז רעטרעוו ענַײמ

 ,טנַאה ןַײד ןיא ןעור ןליוו

 לקניֿפ רעייז טלקנוט סע ,עז

 .קילב ןקידרעלעק ןַײמ ןיא
 לקניוו ןייק טינרָאנ בָאה ךיא ןוא

 ,קירוצ ריד ןעקנעש וצ ייז

 ,רעַײרטמעג טָאג ,ךָאד ליוו ךיא ןוא

 .געמרַאֿפ ןַײמ ןעיורטרַאֿפ ריד

 רעַײֿפ 8 רימ ןיא טנָאמ סע לַײוװ

 .געמ ענַײמ --- רעַײֿפ ןיא ןוא

 רעכעל ןוא ןרעלעק ןיא רָאנ
 .ור עשירעדרעמ יד טנייוו
 רעכעד רעביא ,רעכעה ךיא ףיול

 ?ווו ,וטסיב וו : ךוז ךיא ןוא

 הנושמ ךימ ןגָאי ןעמענ

 .יַאוועג טימ ןֿפױה ןוא ּפערט

 ענורמס עטצַאלּפעג ַא -- ךיא גנעה

 : ױזַא ריד וצ גניז ךיא ןוא

 ןרעמש עפַײװ ענַײד רעטנוא
 ,טנַאה עסַײוװ ןַײד רימ וצ קערטש

 ןרערמ ןענעז רעטרעוו ענַײמ אטעג רענליוו

 .טנַאה ןַײד ןיא ןעור ןליוו 1043
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 ָאטעג רענליוו
 ץרַאמ ןט2

1048 

 לרוג ןטצעל ןיא

 ,ןליוו ןוא דיירֿפ רימ ביג לרוג ןטצעל ןיא

 ;ַײבעג ןֿבורח ַא ןיא ץַאלַאּפ א ןעזרעד וצ

 ןליֿפרעד טַײצ ןַײמ טַײצ רעדעי וצ לָאז ךיא

 .יירֿפ טסיב :טנַאוװעמרוט ַא ךרוד יוװ טסַײנ ןַײמ ןּפַאלקנָא ןוא

 ,ןביולג טימ ךימ קיטעז לרוג ןטצעל ןיא

 ,רערט ַא ןיא ןײגֿפױא ןענוז ןביז ןלעוו ןגרָאמ זַא
 ןביוטש עטזיילעגסיוא ןיא ןיוש ןצָארּפש ןעמענ ץעגרע זַא
 ,רעגַאב ןוא ןליוו טימ עקיטכַאמ ,רענרעק-םירובג

 ,םערוטש ַא רימ ןיא בַײיײרט לרונ ןטצעל ןיא

 .גנַאלק ןקידלקַאװ ןוא קעלֿפ רעדעי ןסַײרוצסױרַא

 ,םערוֿפ ןַײד ןיא רעביא ךימ דלָאנ יו ץלעמש ןוא

 ,גנַאזעג לָאז ןביַילב ןוא ןלײטּפָא ךיז לָאז תלוסּפ יד

 ,האניׂש רעדימ ןַײײמ וצ טֿפַאשביל רימ ביג ןוא

 .טומ ןרָאלק -- רעיורט ןקידרעװאשז םוצ

 הניחב רעד ןיא ךימ גנערב לרוג ןטצעל ןיא

 .םוג זיא -- טקנע ב סע ביוא ,ןבעל עטסגרע סָאד זַא ,ןליֿפ וצ
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 ןירעטער ןַײמ

 -- ,לייצרעד ,עבָאב עקיטכיל ,רימ וטסיב רעוו

 ,לייה ןיא ןדמערֿפ א ןטלַאהַאב ןטלַאה וצ

 ,םיז ןוא שימייה ױזַא ךלימ רימ ןעגנערב ןוא

 ,סיֿפ ענערױרֿפעצ ףיוא ץלעּפ םענעסּפעש א

 ,טיורב ןעמערַאװ ןוא םולח ןכעלשטנעמ ןוא

 ? טיוה רעקישטיינק ןַײד ןוֿפ גנַאזעג --- לכיימש ןוא

 יינש ןוֿפ ןטלעצעג ןענוּפשעג טָאה טניוו רעד

 .ייז ךרוד טלגָאװעג בָאה טניוו ַא יו ךיא ןוא

 ,םלעוו ַא טָאה טגָאיעגנ עציילּפ ןיימ רעטניהא

 ,טלעטשעג ךיז טלעוו רעד ןנעק טָאה סָאװ טלעוו א

 ןיילא ,רעדלעֿפ עקייינש יד ןיא ,ךיא ןוא

 .ןייבעג'ס םעראוו ךעלרעַײֿפ עשיֿפלעװ יב

 -- ,גיוו א ןוא ןעוועג עמַאמ 8 זיא לָאמ 8

 ,גירק ןוֿפ ןכיור רעטנוא םייה יד ךיז טקנירט טנַײה

 ,ןַײז טעוו סָאוװ ןַײז לָאז : ןריוװשַאב ךיז ךיא בָאה

 ,ןַײרַא עטַאכ רעטעביז ןיא ןווורּפ לעוו'כ

 ,ּפיל 8 ןיא טמעלקרַאֿפ ,טרָאװטסיײרט 8 ןעניֿפעג

 .ּפירקס א ןבעגעג טָאה ריט יד ןוא ,קוטס-קוטפ ---

 ,טכיל א ןוֿפ דָאר טימ טננעגַאב ךימ טסָאה וד

 ,טכירעגמוא ןַײז טינ טלָאװ טסַאנ רעד יו ױזַא

 דרָאב עקיזַײא ןַײמ ןקָארשעג טינ טָאה ךיד

 ,דרָאמ ףיוא ןֿפילשעג ,לטרַאג ןיא רעפעמ'ס ןוא

 קנַאלב ןקידנעלב ןַײז ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה'ס לַײװ

 .קנַאדעג ןַײמ --- ייברעד ןוא ,ריד רַאֿפ םינּפ ןַײמ

 ,לייה ַא ןבָארגנעג רימ ליד ןרעטנוא טסָאה

 ,לייא ץעלעּפמעל 8 ,רעגעלעג 8 טכארבעג

 ,רָאה עשימַאמ ןוֿפ טייקכייוו רעד טימ ,טֿפול ןוא
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 ,רָאי ןייק ןוא טרָא ןייק טינ טָאה סָאװ ,טייהדניק ןוא

 -- ,טילב רעד לשנַײװ ןוֿפ יו ריּפַאּפ לטעלב ַא

 ,דיל ןַײמ ןסקַאו לָאז'ם ןכלעוו ףיוא לטעלב ַא

 ,בורג רעד ןיא טולב טימ ןניּפשעג בָאה'כ ןעוו ןוא

 ,בומש ןיא ןגָארטעג ךימ טנעה יד ףיוא טסָאה וד

 טכַאנ ףיוא ןֿפורעג ןוא טעב ןיא ךימ טגיילעג

 ; טכַארטַאב ןוא טכרָאהעג ךימ טָאה סָאװ ,רעטקָאד א

 : ילִג ןטרעביֿפעצ ךרוד ןעזעג ךיד בָאה'כ ןוא

 .ינק יד ףיוא רימ רַאֿפ םלצ ַא טימ טסייטש וד

 ,טייק א ןרָאװעג רעטעּפש רימ זיא דָאנג ןַײד

 .טײנשרַאֿפ טינ דלעֿפ ןיא סנטָאש יד טָאה יינש רעד

 וד" : ךימ ןגרָאװעג רעדניק ןבָאה ףָאלש ןיא

 "! ןר ףיוא ןטיברַאֿפ ןרערט ערעזדנוא טסָאה

 טסָארֿפ ןוא הנֿבל ןוֿפ טכַאנ א ןיא בָאה'כ ןוא

 .טזָאלעג רעדיוו ךיז ָאטעג רעד וצ קירוצ

 ףױלטנַא םעד ןעוועג לחומ רימ טסָאה וד רָאנ

 ,ףיוה ןַײד ןוֿפ טַײװ ךיוא ןגָארטעג רימ טיורב ןוא
 ,גנַאלרַאֿפ ןַײמ טפגנערב וד ןוא טסמוק וד לָאמ ןייא זיב

 ; גנַאל ױזַא טראוועג ןיוש בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא
 -- טַאז טכַאמ ןוא םיוא טלייה סָאװ ,םיורב עקילייה סָאד

 !טַאנַארג ַא טניל םעע ןבַאל םעד ןטימ ןיא

 ,דנַײֿפ םעד ןיא טליצעג טָאה טָאנארג רעד ןעוו ןוא

 .טנַיישעג טָאה רימ רַאֿפ טייקסמוג עקיגַיײווש ןַײד
 טנעה יד ףיוא לייח ןוֿפ ךימ טסגָארמ וד יוװ עז ךיא
 .טנערברעד סָאװ ןוז ַא וצ ,ריט ַא ךרוד ,ּפערט ףיוא

 טיצ ךיז רענַײמ רעביא טנַאה ןַײד רָאנ -- טָא ןוא טעג רענליוװ
 - ץירַאמ ןט5

 ! טילֿפ רע ןוא טַאנַארג רעד םיר ַא ךיז טוט'ס ןוא 1043
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 ץייוו ךעלדנרעק

 ,ןֿפע ןַא ךיז טגנַאלרעד ,ןלייה

 ! קַאה ןַײמ רעטנוא ןוֿפ ךיז טלַאּפשעצ

 -- ןֿפערט ךימ טעוו ליוק יד רעדייא

 .קַאז א תונתמ ךַײײא גנערב ךיא

 ןֿפד ענתלכּת ,עקניטלַא

 ,רָאה ענרעבליז ףיוא רוּפרוּפ טימ
 ןֿפאשעג ,טעמרַאּפ ףיוא רעמרעוו
 ,רָאי עקיזיורג רעטנזיוט ךרוד

 -- לֿפוע ןא ןצישַאב םַײב יו

 ,טרָאװ ןשידִיי ןטימ ףיול ךיא

 ,לֿפײה ןכעלטיא ןיא רעטשינ

 .טדרָאמרעד ןרעוו טינ לָאז טסַײג רעד

 סמערָא יד רעטמַײש םעניא קערמש

 !ָאד זיא רקיע רעד :ךיז ײרֿפ ןוא

 ,סמערָאװ ,םאדרעטסמא ךָאנ זיא סנַײמ

 .ָאווִיי ןוא דירדַאמ ,ענרָאװיל

 עמייש א טקינַײּפ ךימ יו ,ָא

 ! טניוו ןקיכיור ןיא ןגָארטרַאֿפ

 :עמייהעג רעדיל ךימ ןנראוו'ס

 ! טניריבַאל ןַײד ןיא זדנוא טלַאהַאב --

 ,ןטּפירקסונַאמ ץנַאלֿפ ןוא ךיא בָארג

 ,ץיײלֿפ ַא שואָיי רעד רימ םיג ןוא
 ,ןטּפיגע :ןעניז ןיא רימ טמוק
 .ץייוו ךעלדנרעק טימ הׂשעמ ַא
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 ַאטעג רענליוו

 ץרַאמ

1042 

 : ךיא לייצרעד ןרעטש יד טלָאמעד
 טיובעג םולינ םַײב טָאה לָאמ א

 ,ךלמ ַא עדימַאריּפ ןַײז

 .םיומ ןכַאנ טרָאד ןגיניק וצ

 ןורָא םענעדליג ןיא ןעמ לָאז

 ,טלעֿפַאב רע טָאה ,ןטישנָא

 ןורּכזל --- ץייוו ךעלדנרעק

 .טלעוו רעשידרע רעד ,רעזדנוא ןוֿפ

 ןענוז ןבָאה רָאי טנזיוט ןַײנ
 ,גנַאג םעד רבדימ ןיא ןטיבעג

 ןענוֿפעג רענרעק יד טָאח'מ זיב
 .גנַאל טינ ץדימַאריּפ רעד ןיא

 ! ןעגנַאגרַאֿפ ןיוש רָאי טנזיוט ןַײנ
 -- ,ֿטײזרַאֿפ רענרעק יד טָאה'מ ןעוו רָאנ
 ןעגנַאז עקינוז ןיא ןבָאה
 .טייב ַא ךַאנ טייב א ךיז טילבעצ

 רעטרעוו יד ןלעוװו ךיוא רשפא

 -- טכיל םעד ףיוא ןעוו ךיז ןטראוװרעד

 רעטרעשַאב ןיא העש ןיא ןלעוו
 ? טכירעגמוא ךיוא ךיז ןעילבעצ

 ןרעק רעטלַארוא רעד יו ןוא
 -- ,גנַאז ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ
 ,ןרענ ךיוא רעטרעוו יד ןלעוו
 ןרעהעג רעטרעוו יד ןלעוו

 .גנַאג ןקיבײא ןַײז ןיא ,קלָאֿפ םעד
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 סעֿפָארטס ייווצ

 ֹא

 ,לניּפש ַא זיולב זיא טַײצ ,קידלוש זיא טַײצ יד : גָאז טינ

 .ץנַאג יז טבַײלב קיביײיא ןוא טכענ ןוא געט ןיא יז טסרעטילּפשעצ

 ,לגיוו ענירג ןַײד טקנַאצ ךָאנ רעטילּפש אזַא םענייא ןיא

 .ץנַאלג םנטייווצ א ןיא ןעִילב ןיוש רָאה עָארג ןוא

 ב

 -- לַּפְע עשר םעד רַאֿפ ךיוא דרע יד טגנערב'ס לַײװ רַאֿפרעד
 .דרע רעטכערעגמוא רעד ןַײז לחומ וצ טינ זיא

 לּפענ א ןיא טעקנַאלב סָאװ ,דרעווש יד זיא קידלוש ןוא ץיראמ ןפנ0 טעג רענליו

 .דרעווש יד יו רעיר 8 ןעמוקעג זיא קילגמוא ןעוו 1048
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 רעטרעוו

 ,רעטרעוו ענַײמ וט --- רימ ןוֿפ ןבָאשּפָארַא ,ןדנישּפָארַא

 .םינ ייז ףרֿאד ךיא ,שיײלֿפ עקידנלױֿפ זיא'ס

 ,המשנ-טרָאװ ַא : סנייא רעביא זיולב זָאל ןוא

 .טינַארג ןיא ןוגינ א יו ןטָאנקרַאֿפ

 ,האווצ ןַײמ ןבַײרש ןוא ןסַײרּפָארַא ןוז יד לעװ ךיא
 ,ךַײר ןרעוו לעװ ךיא זַא

 .ךַײר -- רעטרעוו ןָא |
 ,עָאלב ,עקידעבעל םעילַאװכ רעביא ןוא מעג רענליוװ

 ...ךַײט ןטימ האווצ עקינוז ןַײמ ןזָאלקעװַא 18
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 עטצעל יד וצ ךיל

 טומ ןבָאה ענעי --- ,ריא טַײז ןבלימ טינ

 ,תונברק רַאֿפ רעַײֿפ םעד ךיז ןעגנערב וצ

 ,טור ןוֿפ שערד רעטנוא ןעגנַאז ןייק טינ ןוא

 .תונמחר ןָא ןטָארטעצ זָארג ןייק טינ ןוא

 -- טַײז ריא רעוו ןסיוורעד ךיז ריא טליוו רָאנ

 ,ןרעק טינ ךיז ריא טלָאז לניּפש ןשלַאֿפ םוצ

 טייצ לקיטש ץיור א סױרַא טּפיײנק רָאנ

 .ןרעה חיר-םוקמוא רעַײא ריא טעוװ --- ךָאלזָאנ םוצ טגנערב ןוא

 ,ֿפָאק םעד ףױרַא טבייה ,ענַײמ רעדירב ,ָא

 .ןקנַארק םעד ,ןוז יד יו ןקידעקניז םעד

 ,ֿפָארַא קנוז רעַײא ןיא ןעז ךַײא ליוו ךיא

 ;ןעקנאדעג ענעגייא ענַײמ ןעמענרַאֿפ

 .טציא םענָא ,טעקַאנ עגר א טבַײלברַאֿפ

 רעכערבראפ ַא יוװ ,ןײלַא ךיז טנעייל רָאנ

 ,טצירקרַאֿפ לעצנמיוט ןַײז ןיא תויתוא יד

 :רעכעה ןוא רעקיבייא ןכיירג ןעק ייוו רעַײא יצ טכַארט ןוא

 טניּפשעג ךָאנ ריא טָאה ,ךיז טכַאד ,ןטכענ טָא

 .רעטעּפש םעד טקנעדעג טינ ןוא טייקרעכיז ַא

 טניוו ןוא םָארמש ףיוא םייח ַא טקיטסעֿפטנורגעג

 .רעטעג ךעלטַײח-ןּפמוז ףיוא טלעטשעגֿפױא ןוא

 געטש ַא טגײלרַאֿפ טָאה רענייא רעדעי ןוא

 ; ןעמַאצרַאֿפ וצ קיצנוק סנטייווצ םעד ידכב

 געט יד םיוא ןעניר סע :טליֿפעג טינ ןוא

 .ןעמס רעטיול ןוֿפ קנארטעג ןשרענרעד ַא וצ ןטיירג ןוא
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 -- גנַאג ריא ףיוא טרעיול עמ זַא ,היח ַא

 .ןענירטנַא טווורּפ ןוא לעֿפ ריא ַײדָאב טזָאל יז

 ,גנַאֿפעג ןייק ןיוש טליֿפעג טינ טָאה ריא זיולב

 .ןעניֿפעג טינ טעװ לַײֿפ יד : טניימעג טָאה ריא

 םסנייק ריא טַײז ןזעוועג זַײװנענָאילימ

 ,קינָאילימ זיא רע :טניימעג טָאה רעדעי ןוא

 -- םנייר א ןוא סנגייא ןא טרָאװ ַא ווו ןוא

 .קינַאה יו טקעלעגמורַא טסימ עדמערֿפ ןוא ,טַײּפשרַאֿפ ריא טָאה

 רָאי טנזיוט ןוֿפ קערש יד ןעוו ,רעטציא ןוא

 ,ןטױלּפ עצרַאװש יד טימ טלגנירַאב ךַײא טָאה

 ,רוד רעטצעל רעד ןַײז וצ ךַַײא ןטלָאשרַאֿפ

 ; ןטיױנק עקיטַײצרָאי --- הרונמ-סקלָאֿפ ןיא

 ,טָאטש א ,ףרָאד א ןיילַא זיא רעדעי ןעוו

 -- םינּפ טרעווילגרַאֿפ סדניק ןוא בַײוװ ןוֿפ טּפעלקעג

 טָאז רעקידנרָאצ סנברוח םעד טָאה יצ

 ? םינמיס טרָאד ןזָאלעג ןוא טירטסוֿפ רעַיוא שטָאכ טכיירגרעד

 טכַאנ ַײב יו טנֿפעעצ ךיז ריא טָאה יצ

 ? ןצילב עדרָאה א ןוֿפ ןלַאֿפַאב ,דלַאװ א

 טכארק ןוא טמורב ןדָאב רעד יו שטָאכ טליֿפעג

 ? ןצישאב וצ ךַײא ָאמינ זיא רענייק ןוא

 ,רָאה א ףיוא ןטיבעג טינ ךיז טָאה ריא

 .גנוריּפש ןוא ליֿפעג ךַײא ןוֿפ זיא ןֿפָאלטנַא

 -- ,רוד ןייק טינ ,רעטציא ריא טַײז ןרָאד ַא

 ,גנוריצ רעַײא סבעווניּפש ןוא לַאװק רעַײא ךעלברעש עטנערברַאֿפ
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 ַאטעג רענליוו

 ץרַאמ ןט6

1043 

 .טוג --- אנוש םוצ ...ךיז וצ ריא טַײז טכעלש ןוא

 ; ןקיטשרעד וצ אפונ ךַײא ךָאנ םיא טֿפלעה ריא

 טולב סָאד סיוא ןסיוועג ןַײז ןוֿפ טשוק ריא

 .ןקילג עטדערעגנַײא ךיז םיא ןוֿפ טרַאוװ ןוא

 םּתסמ ריא טלָאװ --- ןַײז קיביילנ ריא טלָאװ ןוא

 ,חליֿפת ַא ןָאט אנוש ןטוג רעַײא רַאֿפ

 ,םַאטש רעַײא סואומ זיא ןיילַא ךיוא לַײװ

 .ליֿפַא טינ סע טקרעמ ןוא טקעלֿפעגנַײא ריא טָאה טייקנייש ןַײז

 ,דנַאנַא ךָאנ טֿפַאשַײרֿפ רעַײא ךימ טקערש סע

 .ןדנוקעס ַײרד עטצעל ענַײמ יו רעמ ךָאנ

 דנַאל ריא ןזָאלנַײרַא ןעד ךַײא טעוװ יצ

 ? ןןדנוצעג טכיליֿפוט-םוי ןבָאה ןרעטש וו

 ךוז ןוא ןייטש ַא ןָא ןברַאש ןַײמ קַאה ךיא

 .עטצעל יד ,ךַײא רַאֿפ טסיירט סענַײז רעטילּפש ןיא

 ,ךוב רעַײא ןיא תוא ןַא ךיוא ןיב ךיא לַײוװ

 ,עטצערקרַאֿפ ַא גנילירֿפ ןיא ערעַײא יו זיא ןוז ן יי מ ןוא

 ,טסיירט ןכוז רימ טֿפלעה ,ענַײמ רעדירב ,ָא

 ? ןענופעג סָאװ ןוא -- טקַאהעצ ןיוש זיא ּפָאק ןַײמ

 טסייה יז יוװ ןכרָאהרעד רעכעלטיא לָאז

 .ןענוּפשעג זיא יז ףָאטש ןכלעוו ַא ןוֿפ ןוא

 טֿפַאה א ןָא זיא טינ ביוא ! ןַײז ךָאד זומ יז

 .ןענַאֿפ עטבעוועגסיוא-קידלָאג סנגרָאמ םעד

 ,טֿפַארק ריא םינ טייקכַאוװש רעַײא רַאֿפ טסַאּפ'ס רָאנ

 ! ןענַאילימ ןוֿפ עטצעל ריא ,ךַײײא ןוֿפ דלודעג רעד טלקע ךימ
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 * שַאֹוהי

 -- ,םָארטש רעקידנעּפישז רעדנילב ַא -- ,דרע יד

 רעזַײה עקנַארק לטניכ ַא -- םָארטש ןפיוא ןוא

 ...ףיש ַא ןוֿפ ךעלטשער יו
 = ףימ רעייז ןיא

 .ןעהעש עטכיױהעגסױרַא ןוֿפ תומשנ

 -- ןעלקניוו יד ןיא רעדניק ןוא

 ,םערוטש ַא ןיא ןביוט עָארג

 ,טייקדימ רעטצעל רעייז ןיא עטרעמַאלקרַאֿפ

 ,פָארַא םָארטש ךיז טגָארט רעזַײה לטניב סָאד

 בורגלסעק 8 טכָאק ןגעקטנא

 ,רעטנענ ץלַא קילב רעדעי טימ

 ,שינעגעזעג

 ,םנגרָאמ ןוֿפ ץַאלּפעג

 ,ףוס רעייז ֿברע ןכַאז טימ ךיז ןדייש רעטרעוו

 ,עגר ַא ךָאנ

 ,ךַאנ
 ןוא

 | -- לָאמ 8 טימ
 : דלָאנ ןטלַא ןוֿפ טדימשעגסיוא-קילייה ןעמָאנ ַא

 .שָאוהי

 ןטילבנשרַאק טימ טײנרַאֿפ ןיוש ןוא

 .רעיורט רעטכַאמשרַאֿפ רעד

 ,ןקעד יד ףיוא ןענוז טימ ,ָאלב ןלַאװק

 ןביוש עקידרעטַאלֿפ-קיטכַאנ יד ַײברַאֿפ ךיז ןעלרינש

 .ןענעֿפע לָאז עמ ןטראוו ןוא

 -- רעלעק ןוא בורג טָאטשנַא ןוא

 ַאטעג רענליוו ןיא ןעגנורעייפ-שָאוהי יד וצ ןבירשעג *
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 לּפמעט ַא ןרעדעצ ןשיווצ טמערוט

 ענעטַאנקעגסױא ןלַײז טימ

 -- == -- .תורוד ןוֿפ ןייבעג םעד םיוא

 !ֿבוט-םוי רעטכַאװעגֿפױא-קיטכַאמ ארַאס

 !טֿפַאשטנעקרעד עקיטכיר-קיטכיל אראט

 -- ןעלקניוו יד ןיא רעדניק עקידססוג יד ןוֿפ רעדעי

 ,איֿבנ ןגנוי א ןיא טלדנַאװרַאֿפ טציא זיא

 יוט ןטשרע טעניא ןשאוועג

 .ןזיור עסַײוװ-קיייגש ןוֿפ

 -- ןֿפיל יד ףיוא ןוא

 ,האוֿבנ ןוא גנושטנעב

 ןעגנועז טימ טבעוועגנילא

 ,דײרֿפ רעטזיילעגסיוא ןוֿפ

 .קלָאֿפ ןקידלֿבוי ןוֿפ

 ,טייקנייש רעד רַאֿפ ךיז טקערשרעד ןיילא טיוט רעד
 קירוצ קעווַא טבַײרט ןוא ?ירפַא ןט6 = ַאטעג רענליוו

 -- -- -- לסעק ןקידרעכױר-קיטָאלב ןַײז 143
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 אטעג רענליוו
 לירּפַא ןט7

1043 

 עגר ַא

 ,ןרעמש ַא יו ןלַאֿפעג זיא עגר א
 ,ןייצ ענַײמ ןיא טּפַאכעגנָא יז ךיא בָאה

 ,ןרעק ריא טקַאהעגֿפױא ןבָאה יז ןעוו ןוא
 .ןייוועג ךַײרגיניק ַא ןַאמעג ץירּפש א רימ ףיוא טָאה

 טלניּפשעג ךיז ןוֿפ טָאה ןּפָארט רעדעי ןוא

 : ןיימ רעדנַא ןֵא ןוא םולח רעדנַא ןַא

 ; טלנילֿפַאב טנעה טנזיומ טימ געוװ א -- ָאד

 ; ןייגרעד וצ םולח םוצ קירב א -- ַאד

 ; ןּפָאקוצ גנַאלש ַא טימ עדייז ןַײמ --- ָאד ןוא

 ,ןייטש 8 ןָא טרעטעמשעצ דניק ןַײמ -- ָאד ןוא

 ,ןֿפַארמ ןעַײרֿפ א טרָאד ןענוֿפעג ךיוא בָאה'כ

 .ןײלַא ךיז ןסָאלשרַאֿפ םיא ןיא ךיא בָאה
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 ןזַײא סָאד ןָאט םענ ַא

 -- ןדנווו עכעלטכישענ עטלַא-קידסוחִיי יד

 .ןדנובעג ןיליֿפּת ןיא סעדייז יד ןבָאה סע

 ,רעצנַאּפ ןָא ,קעדוצ ןָא ,ןֿפָא ייז ןגָארט רימ

 .רעצנַאג רעד ןגעמראפ רעד ןַײּפ םעניא זיא סָאד

 .,םיאנוׂש יד ןביורעצ ןדנווו יד טעכיוא רָאנ

 .םינמיס יד דרע טימ ןקיטשרעד ,ןענערברַאֿפ

 ? ןוַײװ ךיז טעוו סנ ַא זַא ,ליטש ןטראװ רימ ןוא

 ,טורַאב ןטרַאװ טינ

 --- םולב רַאֿפ טולב טימ

 ! ןזַייא סָאד ןָאט םענ ַא

 ןעלדנַאװרַאֿפ טינ טסַײנ ןיא ןֿפוג יד ןענעק רימ

 .ןעלדנאוו ןרעטַײש עקיטכיל ןיא קידיירֿפ ןוא

 ,רימ ָאי ןענעק טסַײג ןיא ןרעקרַאֿפ ןזַײא'ס רָאנ

 ,רימָאל ָאמ ,זיוהטכעש םוצ לווַײט רעד זדנוא טכַײרט'ס ןעוו

 : גנוביילג רעד ןיא ץלָאטש ןוא ,עביל רעד ןיא ַײרֿפ ןוא

 ,גנובייהרעד א סקלָאֿפ םעד ןרעוו לָאז ןלַאֿפ סָאד

 .ןזַײרּפשרעביא דנַאש יד ןלעוו רימ --- טלָאמעד ןוא

 ,טורַאב ןטרַאװ טינ
 --- םולב רַאֿפ טולכ טימ

 ! ןזַײא סָאד ןָאט םענ ַא
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 ,רעטכער רעד םערָא רעד םענעי ןרָאדּפָא לָאז

 !רעטכעש םעד ןנעק ךיז ןֿפרַאװ טינ טעוו רע ביוא

 ןטָאבעג עטצעל יד ןליֿפרעד ןזומ רימ

 ; ןטָאש ןקיביײא ןיא ןעגנולשרַאֿפ ,עלַא ןוֿפ

 ,למץעלֿפ עקילייה סָאד ןַײז טמעשרַאֿפ טינ לָאז סע

 ,למערד ןקישַא םעניא סיוא טייג ןוא טקנַאצ סָאװ

 .ןזַײּפש וצ ךיז סָאװ טימ חוּכ ןייק טינ טָאה ןוא

 ,טורַאב ןטרַאוװ טינ
 --- טולב רַאֿפ טולב טימ נעג רע 3 ַאטעג רענליוו

 ! ןזַײא סָאד ןָאמ םענ ַא 1048
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 ַאטעגנ רענליוו
 לירּפַא 58

1042 

 השמ

 ,ןגעקטנא רימ טרעטַאלֿפ סָאװ ױרֿפ יד זיא רעוו

 ? למערד ןיא עלעפוע ןַא טסורב ריא ַײב ןוא

 ןגערב סעייליוו רעד וצ ךרוד טרעטַאלֿפ יז

 ,למעלֿפ קידנרעטיצ ַא --- דניק סָאד טסורב ריא ףיוא ןוא

 ,עיליוו רעד ןיא טננירּפש יז ,גערב םוצ טלַײא יז

 .ןעמָארטש עקידנשיור ןיא ןַײא ךיז טבָארג ןוא

 עירק א ףיוא יז טצעזַאב עלעדניק סָאד

 .ןעמוהּת יד ןיא ןעקניז ,ןעקניז טמענ --- יז ןוא

 ? םולינ םעד ןוֿפ עיליוו יד זיא טַײוװ יוו

 ,ןתעל-תעמ ךָאנ ןתעל-תעמ ךיז ןעיצ רעסַאװ ןבלעז ןיא

 תוליגר 8 ךָאד טָאה ןטייקיבייא ןוֿפ ליורג ןוא

 .ןסעגרַאֿפ טינ לָאז שטנעמ רעד -- ךיז ןעַײנַאב

 רעגניֿפ יד לָאמ ןטצעל םוצ סױרַא טקערטש יז

 ןעמיווש סעילאװכ יד .םוהּת ןיא טימ העיקש יד טּפעלש ןוא

 רעגנירג ןוא רעקימָארטש רעבירַא ריא

 .ןמיס 8 ןיילא בַיילב ךיא --- גערב ןֿפױא ןוא

 :הנּתמ א גנילירֿפ םעד טגָארט עירק יד

 .ןרערט עקידנרירֿפ ןיא דניקלמערד א

 הנֿבל רעד וצ זיב סע טיײלגַאב ךיא ןוא

 ! ןרעוו וטסלָאז חשמ רעַײנ ַא : גָאז ןוא
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 גָאט רעדעי ,העש רעדעי

 -- ,גָאט רעדעי ,העש רעדעי
 ,העש ןייק טינ רעמ זיא
 ,גָאט ןייק טינ רעמ זיא

 ,ןייבעג ןיא ריד ַײב חבזמ רעטיירג ַא זיא'ס
 ,טסעז וד סָאװ ,טסליֿפ וד סָאװ ,ץלא טרעוו ןעגנולשרַאֿפ וו

 טסערֿפ וד ןעוו ,ַײברעד ךָאנ טסגניז וד וא - לע: רע
 .ןיײלַא ךיז 1048
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 לרעטַאלֿפ ַא ןַײרַא טילֿפ סע

 לרעטַאלֿפ ַא ןַײרַא טילֿפ סע

 ,ןביוא ןוֿפ ,טעה ץעגרע ןוֿפ

 לרעטַאעט ַא טנֿפע ןוא

 .ןביוש עטקאהעגסיוא ןיא

 לָאמ א ןעוועג -- לרעטַאלֿפ סָאד

 .רענייטש רעטנוא םערָאװ א

 -- למינּפ סָאד עז רעדניצא

 ,רענייא אזא ךָאנ ָאטינ

 עטלגיררַאֿפ יד ,רעדניק יד

 -- ןטלַאהַאב טנעוו ןשיווצ ןוא

 עטלגילֿפַאב ףיוא ןכַאװ ייז

 .ןטלַאּפש עקידעקיטש ןוֿפ

 ןרעדליג א לרעטַאלֿפ סָאד
 ,קניליטש ,קניליטש :טלמרומ סע

 : ןרעדליּפ ,ןעגנירּפש רעדניק רָאנ

 ! גנילירֿפ רעד ןַײרַא זיא סע

 ץנעגיובעג ןייק טינ רעמ ןוא
 .ןעגנַאֿפ םיא ךיז ןעיצ ייז
 ענעגיוב-ןגער ןֿפױל ייז
 ,ןעגנאלרעד םיא ךעלטנעה טימ

 לרעטַאלֿפ סָאד ,לרעטַאלֿפ סָאד

 --- .תוֿברוח יד טריצַאב דלָאג טימ

 לרעטַאעט קידֿפושיּכ ַא

 ,םָאוו רוטַאנ רעד וצ טליּפש סע
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 ָאטעג רעגליוו
 יימ ןטפ

1042 

 ךיז ןזָארגַאב --- טליּפש םע יו ןוא
 ,ןטייב עטנערבעגּפָא יד
 ךיז ןזָאל ךעלטניוו עגנוי ןוא

 ,ןטײרּפש חיר-ןזעב א

 םיובנשראק רעטרַאדעגּפָא רעד

 .עלַא יו "שטנעמ" א טרעוו רע

 םיובנשרי ןַײז ןיילַא טרעוו רע

 .הלּכ ַא יװ ,ןסַײוװ ןיא

 לגנילירֿפ סָאד ,לרעטַאלֿפ סָאד

 .לגױֿפ ַא יו ןעגניז טמענ

 לגנילילב קנייולב א טילב סע

 ,לגיוא ןיא ןכעלטיא ַײב

 לרעטַאלֿפ סָאד טכירעגמוא רַָאנ

 .ןטָארד רעטניהַא טילֿפרַאֿפ

 ,לרעטַאעטמ סָאד ךיז טשעל סע

 .ןטָאש רעד טבַײלב טמותירַאֿפ

 ענעגנַאהַאב -- טָארד רעד ףיוא ןוא

 .רעדניק יד ןקיטולב סע

 ענעגנַאֿפעג ךעלרעטַאלֿפ יו

 .רעדניצא ךיז ןעלגנַאר ייז
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 םולח ַא

 ,פיל יד ךיז ןסיבעג ,טנייוועג טכאנ עצנאג 8

 .ןעגנולשעג טײהנעגנַאנרַאֿפ ןוֿפ תוחיר יד -- טֿפול ןייק טינ ןוא

 ,ּפיז עטיור ַא -- בַײל ןַײמ ,גנעלש רבדימ ַא -- טכַאנ יד

 .ןעגנול עטדנווורַאֿפ יד -- םערוטש ןיא םי א ףיוא לנייֿפ ייווצ

 ,דיירעג טנַאקַאבמוא ןַא טדערעג רימ ןיא טָאה'ס ןוא

 :ןרעטש ןוא יוטגנילירֿפ טימ ,זָארג ןליק טימ טשימעג

 ,דײרֿפ ןַײמ טימ ןעמאזוצ ןירעצ ךיא ,רימ ייוו ,ָא"

 ? ןרעק ןַײמ ןוֿפ לכלייט ַא שטָאכ ןבַײלברַאֿפ טעוו יצ

 טנורג ןפיוא טלמירדעג ,טקנעבעג רָאי ןענַאילימ

 .רעסַאו רעטנוא לרעּפ ַא יו ןורּכז ןשיטלעוו ןוֿפ

 ,טנורג ןוֿפ ךימ ןניוצעג טָאה סָאװ ,טנַאה יד זיא ווו

 ? רעסַאװ ןבלעז ןרעטנוא קירוצ ךימ יז טֿפרַאוװ יצ

 ףוס ןַײמ טַײטַאב סָאװ ןוא גָאט רעטשרע ןַײמ זיא זו

 ? םינּפ ןוֿפ ןָאטוצסױא ךיז ,דניװשרַאֿפ ךיא ןעוו ,דניצַא

 ,ףָאלש ןקידֿפושיּכ ןיא דוס םעד רימ רַאפ קעלּפטנַא

 ?? םינמיס ןייק ןבַײלב טינ ךי א ןַײמ ןוֿפ ןעד טעוו יצ

 ,טנַאה עקידלבריוו ַא גָאלש ַא לָאמ א טימ טומ
 ,ןבעוועג עקיצילב ןיא ,טניוו ןיא ךימ טלקיזורַאֿפ

 ,דנַאל ןקידרֿבק ןיא םוג ןַײמ קעװַא טגָארט ןוא
 .ןבעל ןטימ טלגיזרַאֿפ ,זיולב טייקמיומ יד טשרעה'ס ּווו

 ןָאמ ןטיור טימ דלעֿפ ַא םורַא דנור ךיא עזרעד
 .ןעיוט ןיא ןָאטעגנָא ןטעלעקס --- ןָאמ ןשיווצ ןוא
 ןָא םיא ףור ןוא םענ שטָאכ ,טנַאקַאב זיא רעדעי ןוא
 .ןעױרטרַאֿפ ןוא ןשוק וט ליומ עטמירקרַאֿפ סָאד ןוא
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 ,טיומ עקַאט זיא םיוטמ זַא ,ןיימ טינ" : םימש ַא רעה'כ ןוא
 .עביל עטליטשעגמוא יו טקנעב סָאװ ,ליימ ַא ןַארַאֿפ
 םיוה ןרעטנוא ריד ַײב ליימ םעד סיוא ךיא םַײר טָא
 ."הביס ןוא זומ ןוֿפ טַײרֿפַאב ,סױרָאֿפ ןייג םיא זָאל ןוא

 טסַײר ןוא רימ ןיא טנערב ןיוש טנַאה יד יו ךיא ליֿפרעד
 ,רקיע ןקידלקניֿפ א סױרַא דייוועגניא ןוֿפ

 טסַײנ ןַײמ טלַאטשעג-ךיא ןיא ַײברַאֿפ רימ ךיז טגָארט'ס ןוא
 .רעקיטש ןיא ףוג-ןדרע ןַײמ טלַאֿפעצ קיטַײצכַײלג ןוא

 --- טניוו ןוֿפ ךעלעגנעטש טימ ןָאמ ןטיור ןשיווצ ןוא

 ןֿפָארטס ָא-יד טימ טגניז ןוא ףוג ןַײמ ךיז טרעגלַאװ סע
 טנירטנַא ,סױרַא טלַארטש סָאװ ,טסַײג םוצ דילדיײשּפָא ןא סעג רענליו

 ,ןֿפָאה םעַײנ א ןוא גנושטנעב עַײנ א טגָארט ןוא 1048
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 ערימ ןירערעל יד

 ,ןסַאּפ ןיא ןטינשעצ ,רעבַײל ףיוא סעטַאל טימ

 .ןסַאג יד ןעייג סע ,ָאטעג ןיא זדנוא טבַײרמ עמ

 טנגעזעג קיבייא ףיוא ןמיײלגַאב רעזַײה יד

 .טנגעגַאב חריזג רעדעי טרעוו קידרענייטש ןוא

 ,םינקז יד ןרישראמ ןעניורק יוװ ןיליֿפמ ןיא

 ,םענייא ןיא דַייסֿפרָאד ַא טימ טייג עלעבלעק ַא

 ,לגענ יד ןיא טמעלקרַאֿפ ססוג ַא טּפעלש ױרֿפ 8

 ,לגעוו א ףיוא ץלָאה עלעטניב ַא -- רעטייווצ ַא

 .ערימ ןירערעל יד --- עלַא ייז ןשיווצ ןוא
 .עריל ענעדליג א -- םערָא ריא ףיוא דניק ַא
 ,ןטייווצ ַא -- לטנעה םַײב ,םערָא ריא ףיוא דניק א

 ,ןמײלגַאב ,ןטײלגַאב םידימלּת יד םורַא

 ,רעיוטמ ַא זיא ,סָאג רעשידָיי וצ ןעמ טמוק ןוא

 ,רעיור א רעּפרעק ַא יוװ ץלָאה סָאד םערַאװ ךָאנ

 ,ןעמָארטש ענעבירטעג רַאֿפ זוילש ַא יוװ ךַײלג ןוא

 .ןעמוהת יד ןיא טגנילשרַאֿפ ,ןֿפע ןַא ךיז טוט רע

 ,רעַײֿפ ןָא ןוא טיורב ןָא תוֿברוח רעביא טנָאי עמ
 ,רעַײלב א זיא טכיל סָאד ןוא ךוב ַא זיא טיורב סָאד

 ,הריד רעֿבורח ןיא רעדניק יד טלמַאזרַאֿפ
 .ערימ ןירערעל יד רעטַײװ ייז טנרעל סע

 ,הׂשעמ א םמכילע-םולש ייז טנעייל יז

 .חשעמ-תעב ןכאל ןוא רעדניק יד ןעלקניֿפ סע

 ךעלּפעצ יד סעגנעטס עקנַיַָאלב טימ ייז טכעלֿפ יז

 .ךעלּפעק יד קיסַײרד טרעדנוח : געמרַאֿפ ריא טלייצ ןוא
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 ערימ ןירערעל יד זיא ןוז רעד טימ ךַײלג וצ

 .עריא ךעלרעדניק יד ףיוא טראװ יז ןוא ךַאװ ןיוש
 -- !רעסעב ייז ןלייצ םינ ,ָא .טלייצ יז .ןעמוק יז

 .רעסעמ א ןטינשרַאֿפ קיצנַאװצ ָאד טָאה טכַאנ ךרוד

 ,ןקעלֿפ עקיטכַאנרַאֿפ ןיא ביוש ַא טרעוו טיוה ריא

 .ןקעלּפטנַא רעדניק יד ערימ טינ ייז רָאט'ס רָאנ

 רעטַײנַאב הרוֿבג טימ ןוא ּפיל ַא יז טסַײברַאֿפ

 ,רעטַײװ ייז טרעטנומ ,ןטרעקעל ןוֿפ יז טלייצרעד

 ,ןֿפײה יד ןנױצַאב טײקָארג ַא טָאה טכַאנ ךרוד

 ; ןֿפילש יד ףיוא רָאה סנירערעל רעד טרעוו ָארג ןוא

 -- רעדנילב רעד ןעמַאמ ריא רעלעק םעניא טכוז יז

 ,רעדניק ןצעביז ןלעפ ריא טימ ןעמַאזוצ

 ערימ טָאה ,טנקירטעג ןטולב יד טָאה ןוז ןעוו

 : הריד עטמותירַאֿפ יד סנירג טימ ןעגנַאהַאב

 ןענניז טעוװ עמ ,ןיימשרעג רערעל רעד ןעמוקעג --

 .ןעגנילק ןרעיוט יד רעבירַא לָאז רָאכ רעד

 ןטנוא רָאנ ."גנילירֿפ רעד זיא טַײװ םינ" : םע טגנילק ןיוש
 ,ןטנורג יד ןעלסיירטעצ ןטענגַאב ןוא קעה יד

 ,רעכעל ןוא סרעלעק יד ןוֿפ רָאה יד רַאֿפ טּפעלש עמ
 ,רעכעה רעבָא טגנילקרַאֿפ "גנילירֿפ רעד זיא טַײװ טינ"

 ,ןעמַאמ ןָא ,רעטסעווש ןָא ןבילברַאֿפ קיצכעז ןיוש

 .ןעמאזוצ עלַא זיא ערימ ןירערעל יד

 ,רעדניק ,ךעלעבַײט ,זיא ,ֿבומ-םוי ַא טנעָאנ זיא'ס

 ! רעדניוושעג ןזַײװַאב ןעמ ףרַאד גנולעטשרָאפ ַא
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 -- ךעלטיא רָאנ .קיצרעֿפ יו רעמ ָאטינ -- ֿבומ-םוי םוצ

 .ךעלטירט עקיטכיל טימ ,לדמעה ןקניסַײװ טימ

 ,ןטרָאג 8 טימ ,ןוז א םימ שירֿפ זיא עניב יד
 .ןטרָאד ןדָאבסױא ךיז לכַײמ ןיא שזַא ןעק עמ

 הנתמ עטירד סעצרּפ ןענעייל םַײב

 .הנּכס יד ַײבעג סָאד טנעזעגרעטנוא טָאה

 ןבילבעג זיא גָאט רַאֿפ ןוא !טּפַאכעג ןבָאה ייז

 .ןביז ןוא ערימ זיולב ,קיסַײרד טימ טרעדנוה ןוֿפ

 ,ןעניז םעד ןטלָאּפשעצ טָאה קאה יד זיב ,ױזַא

 .ןעניב -- ךעלרעדניק יד ןוא םולב א ערימ זיא
 רעדילג עריא טקלעװרַאֿפ ןוא םולכ יד זיא ָארג ןיוש א 3 | ַאטעג רענליוו

 .רעדיוו ןעילבֿפױא יז םעוו יוט ןיא ןגרָאמ רָאנ 1043

209 



 ַאטעג רענליוו

 יימ ןט59

1043 

 טייקרָאלק

 -- גנוילב עקידגנילירֿפ ,עשירֿפ

 ,טכַאנ ךרוד טילבעגֿפױא ךאלמ רעפַײװ

 חיר ןַײד ןַײרַא זָאלב

 .ןטכַארמ ןַײמ ןיא

 ןוחצנ ןקידיײרֿפ ןַײד ןַײרַא זָארג

 ; טֿפַאשקנעב ןַײײמ ןיא

 ,ערָאלק'ס ןליֿפרעד וצ טיײקרָאלק רימ ביג ןוא

 ,ןעלצרַאװ עטכֿאװענֿפױא ענַײד רעטציא ןליֿפ סָאד יו

 ...ךייח רעד ןוֿפ ייז טכַײל ןַײשּפָא ןַײד סָאװ

 ,םורג א רימ רַאֿפ ַײז ןוא

 .שטנעמ רעַײנ א

 ,ןעקנַאלּפ 8 ךרוד ךיד גנילשרַאֿפ ךיא ןעוו דניצַא

 ,קורב ןקידהיװל ,םענרענייב ףיוא שרַאמ ןטרַאה ןיא

20 



 טֿפנוקוצ יד רימ וצ טדער

 : טֿפַאשרעה ןַײמ ןוֿפ לקריצ םעניא ,ןטַײװ רעד ןוֿפ ךיד עז ךיא

 ,טסיופ ןיא ןייטש א טימ ,טעקַאנ

 .ןגעקטנַא רימ וטסרישרַאמ

 ,ןרָאצ ןכעלרעטיב ןיא םיוה ןַײד ריד ףיוא ךיז טרעכייר סע

 .םיקלח ליֿפ ןיא דרעווש א יװ ןכָארבעצ זיא ןליוו ןַײד

 .המקנ עקיטֿפיג --- ןגיױוא ענירג

 ,םירֿבק עקידלּפַאצ ןיא דרע עבלַאה ַא -- ריד רעטניה ןוא

 ,ןייוועג זיא לביוטש רעדעי ּוװ ,געוו ַא -- סױרָאֿפ ריד ןוא

 -- .גנונירטנַא ןייק טינ טָאה סָאװ ,טֿפַאשנריױבעג רעד ןוֿפ ןייוועג

 רימ ןיא ןייטש ןַײד וטסרעדיילש

 ,גנונָאמ רעקידנרָאצ טימ

 תוריּפ ענַײמ ןלָאז סע

 --- םיֿפ יד וצ ןָאט לַאֿפ ַא ריד

 ,םיוב ַא ןיב ךיא ! רָאװרַאֿפ

 ! םיוב רעקיעזכרוד ,רעכיוה א

 -- .טײהַײרֿפ ןַײמ ןוֿפ םעטָא רעד טינ זיא טַײצ יד

 דלעֿפןטֿפול א

 ,תויח סָאד גייז ךיא ּוװַא

 ,תומחלמ ןייק ןוא טולב ןייק טינ ןטסולג ןעלצרָאװ ענַײמ ןוא

 ,טשרָאד רעייז ןוֿפ טסולג רעסייה רעד זיא טֿפַאשביל טרעַײנ

 .ןֿפיט עקידתישארב ןיא ענעטלַאהַאברַאֿפ טֿפַאשביל

 --- ?ֹוד ןוא

 ? םטיור עקידנעלכרָאכ סָאד רַאֿפ וטסיב קידלוש טינ

 דלושטימ ןַײד םָארמש ןיא טינ ךיז טנַארמ

 ? למיוב ןּפָארט א יו

 קנַארטענטַײצ ןַײד טמפרַאֿפ טינ זיא

 ? האניׂש רעטיירגעגוצ טימ
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 ,גַײװצעג ןַײמ ףיוא טכורֿפ יד רָאנ זיב קיטיײצמוא זיא רַאֿפרעד

 .רעטיב ןוא ברַאה

 ,טכילנוז ןעגנַאגעגֿפױא טינ --- ברַאֿפ רעייז

 ,דניז טימ טקעלֿפעגכרודַא -- טֿפַאז רעייז

 .טרעמיַײוװרעד ךָאנ רערעמ -- ןעקנעב רעייז

 מסעּפ טימ טֿפױזעגנָא ,ןקלָאװ א : עז ןוא

 רעדלעֿפטכאלש יד ןוֿפ טרעמעלק

 ! םעטָא ןַײמ וצ רעכעה ץלַא

 -- רעטעלב עצרַאװש-ןוא-סַײװ יד רימ ףיוא ןרעטיצ ןעמענ

 .ןגַײװש ןטצַאלּפעג-טינ טימ עטלניזרַאפ טכענ ןוא געט יד

 .(לרוג ןוֿפ טײקנסָאלשרַאֿפ רעד ןגעוו ןוֿפ ןרעטיצ ייז)

 ןעמיור ןיא םציא טרעמָאי טקיטעזעג טינ לַײװ

 .טֿפַאשקנעב רעייז

 ,ןעלצרָאװ עקידנטשרָאד ענַײמ ןגָאלש רעקראטש ךיא זומ

 ,תוירבדימ סטַײצ רעד ךרוד רעטרַאּפשעגנַײא ךָאנ -- ייז ןגָאלש
 רעכעה טכיירג ּפָאק ןַײמ זיב
 .ןקלָאװ ןקידהיח םענוֿפ

 בַײל ןַײמ ןוֿפ רעמעלב יד ךיז ןסַײר טרעביושעצ ןוא
 | | ,ןרעמַאי ןוא
 ,ןטַאש ןַײמ ןיא ןשטנעמ יד ןרעמָאי'ס יו

 ,ך ימ ןטסיירט וצ טָאטשנַא ? וד ןוא

 ,טֿפַאשביל ןַײמ ןקיטומ וצ

 םַייצ יד ַײנ'ס ףיוא ןרעקַא ןוא

 -- רעטיבעג רעד טסיב וד ּווװו

 טסױֿפ ןיא ןייטש ןֿפרַאש ַא טימ ,ןגעקטנַא רימ וטסנַאּפש

 ,רימ ןיא םיא טסרעדַײײלש ןוא

 ...תוריּפ ענַײמ ןלַאֿפ ןלָאז םע
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 ,ךייה רעד ןיא טינ קוק ןוא ,רענעגנַאֿפעג ,טינ ךימ ףָארמש

 ,דלוש ןטימרַאֿפ טינ טסַאה

 ,ןַײּפ זיא דלוש ןוא

 .תמא זיא ןַײּפ ןוא

 ,יײרֿפ טינ ןיב ,טֿפנוקוצ יד ,ךיא ךיוא

 ?רעטכעוו ןַײמ זיא'ס רעוו טסייוו ןוא

 ,טולב ןּפָארט רעד

 .עלעדמעז סָאד

 .וד -- ןוא

 ןטינש ענַײד ןלײהרַאֿפ לעוו'כ ןענאו זיב

 -- ךיירֿפ יד ןימ-ןשטנעמ ןיא ןזיילסיוא ןוא
 ,ן טיר ד םוצ ןָאט הליֿפת עדייב רימָאל מעג רענליוו

 ! דײשַאב א ןעקנעב סָאד ַײב ןענַאמ ןוא 1045
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 למילב ַא

 רעיוט ןכרוד למילב ַא ןגָארטכרוד ןלעוו ןרַאֿפ

 ,טלָאצַאב ץימש ןביז ןכש ןַײײמ טָאה

 -- ,רעיולב רעד לגנילירֿפ רעד דניצא םיא רַאֿפ זיא רעַײט יו

 ! דלָאנ ןוֿפ לּפַאצרַאוװש ןטימ למילב סָאד

 :רעױדַאב ןָא קנעדנָא ןַײז טגָארמ ןכש ןַײמ שסעג רענליו
 ...טלָאװעג ױזַא טָאה רע -- בַײל ןַײז ןיא טמעטָא גנילירֿפ רעד 1048
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 רעלדיֿפ-ָאטעג רעד

 -- ,ןעגנַאלק ענַײז טינ טרעה רע טניז ןוֿפ

 .טלעטשרַאֿפ טנַאװ עָארג ַא םיא טָאה

 :ןעגנַאגרַאֿפ זיא םולח ןוא רָאװ ןוא

 .טלעֿפעג ָאד םיא טָאה לדיֿפ יד

 רעדנוזַאב גנַאלק ריא טימ זיא קעווַא

 .טלעוו יד ,טסַײג רעקידוועגנילק ןַײז

 - :רעדנווו רעד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע

 ,טלעֿפעג ָאד םיא טָאה לדיפ יד

 רעיורט ןעמייהעג ןיא יז טָאה רע

 ןַײוװ טםימ שַאלֿפ ַא יװ ןבָארגרַאֿפ

 רעיוט ןוא לעווש ןוֿפ םַײז רענעי ףיוא

 .ןַײרַא ָאד זיא רע רעדייא ךָאנ

 ?רע טַײמַאב סָאװ לדיֿפ רעד ןַא ןוא
 ! קעד א ןָא םערוֿפ-רעניב ַא --
 ,רעטַײװ טייג ,טַײצ יד ךרודַא טניר סע
 .קעֹוַא טייג ,ןעמוקעג יוװ ןוא

 ,ןּפַארט א יו םינ רעמ זיא רערט א
 .טניוו ןיא עלעביומש ַא -- טרָאװ א
 ןּפָאקוצ םיא ַײב גנַאגרַאֿפנוז רעד

 .טנירעצ רע רעדייא ךָאנ ַארג זיא

 ,לגיּפש 8 ןיא יו שטנעמ רעד טבעל'ס ןוא

 ,טוט רע סָאװ טינ סייוו ןוא טבעל רע

 -- לגיצ ףיוא ןוא רענייטש ףיוא טולב ןוא

 .טולב סע טֿפור עמ זַא טינ סייוו סע
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 לדיר ַא טימ לָאמ ןייא טָאה רע ןואי

 םייהעג טנַאּפשענסױרַא טכַאנ ַײב

 לדיֿפ ץַיײרט יד ןבָארנֿפױא םוצ

 .םייה רעקידֿבורח ןוֿפ דרע ןיא

 ןֿפערמ ,ןֿפערמ לדיֿפ יד זומ רע

 ,טכיל סָאד לַאװק ריא ןוֿפ ןעקנירט ןוא

 ןֿפע ן8 ךיז ןבענעג טָאה'ס ןוא

 .טכיש רעטצַאלּפעגֿפױא רעטצעל רעד

 ,רעדינ רעד ןוֿפ יז ּפַאכ ַא טוט רע
 .לַארטש ַא םיא ףיוא טֿפרַאװ לדיֿפ יד
 ,רעדיוו ךיז טראש רע טנעוו יד ַײב ןוא
 ,לַאטרַאוװק ןשידִיי ןיא טמוק ןוא

 רענייטש עָארג עכלעז יד רַאֿפ ןוא

 ,גנַאלרַאֿפ ןַײז יו ךיז רֶע טליּפשעצ

 ,רענייר טרעוו ןייטש ןוא ביוטש רעדעי זַא

 .גנאלק רעד טייג רעשרעה ַא יוװ ןוא

 ,רעדניק יוװ ךיז ןעײרֿפ רעמרעוו ןוא
 ,קיזומ רָאג ןענעז רעדניק ןוא
 רעדניצַא ךיז ןריר ןעמענ סע
 ,קימס ןוֿפ טקעװעגֿפױא ,םיתמ יד

 -- רעבירג יד ןוֿפ תונחמ ןעמוק'ס ןוא
 --- יומ ןיא ןַאטעגנָא םירֿבח
 רעביל רעד ןוז רעד ךיוא זיא םָא ןוא
 .ױרֿפ עטיומ יד ךיוא זיא טָא ןוא
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 ַאטעג רענליוו

 ינוי 7

1048 

 ,ןרעהרעד םַײב רענייא רעדעי ןוא
 ,טלעהַאב טרעוו רֶע ,טקרַאמשעג טרעוו רע
 --- ןרערט ןייק טינ ןענעז ןרערט ןוא
 .טלעוו א ךיז טרעטַײל רעדעי ןיא

 ,ןֿפַאג עלַא ,ןענַאּפש עלא ןוא

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןעעזרעד

 ןֿפַאשַאב ייז רעדיוו טָאה גנַאלק רעד

 ,לוק םעַײנ טימ ,ץרַאה םעַײנ טימ

 ,םערומש ַא זיא רעניימש ףיוא טולב ןוא

 ,זיּפש ַא רָאג זיא םרָאװ רעדעי ןוא
 ,םערומ 8 זיא רעלעק רעדעי ןוא

 ,זיא רֶע סָאװ זיא שטנעמ רעדעי ןוא
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 ַאטעג רענליוו
 ינֹוי ןטס2

1048 

 1942 ןיא רעטכיד ןשידִיי ַא ןוֿפ גנַאזעג

 ? ץּפָאריײא ןיא טעָאּפ רעטצעל רעד ךיא ןיב יצ
 ? ןעָארק רַאֿפ ךיא גניז יצ ,םיתמ רַאֿפ ךיא גניז יצ
 ,ץּפָאר ןיא ,ןּפמוז ןיא ,רעַײֿפ ןיא ךיז קנירמ ךיא
 .ןעהעש עטעטאלעג ,עלעג ןוֿפ ןעגנַאֿפעג

 רענייצ עשיייח טימ ןעהעש ענַײמ סַייבעצ'כ

 --- ןּפָארט ןכרוד .רערט א סעמַאמ ןַײמ ןוֿפ טקראטשעג

 ,רענייב יד ןוֿפ ,ץראה עקינָאילימ'ס ךיא עזרעד

 ,ןֿפָאלַאג ןיא דרע רעד ןוֿפ רימ וצ ןגנָאי סָאװ

 רעטיה רעד ןיב !ץרַאה עקינָאילימ סָאד ןיב ךיא

 ,םינוגינ עטזָאלעגרעביא ערעייז ןוֿפ

 ,רעטיג ץנַײז טנערברַאֿפ טָאה שטנעמ רעד סָאוװ ,טָאנ ןוא

 ,םענורב א ןיא ןוז יד יו ,רימ ןיא ךיז טלַאהַאב

 ןצָארּפש עס יו םענרַאֿפ ןוא ! ץרַאה ןַײמ ,ןֿפַא ַײז
 .הֿבשחמ סטֿפנוקוצ ןיא ןעהעש עטקילייהעג
 ,ןוצר ןקיטכַאמ רעייז לַײארַאֿפ ,רעכיגרַאֿפ
 .איֿבנ ,רעגָאזנָא רעייז רעצ ןַײד ןיא ַײז ןוא

 ,רעדינ רעד ןוֿפ גניז ןוא ,ןּפמוז יד ןוֿפ גניז ןוא

 !ןעמַאמ רעד ןוֿפ רערט 8 ךָאנ טבעל סע ןענַאװ זיב

 ,רעדירב ענרענייב ןלָאז לוק ןַײד ןרעהרעד

 ..ןעמי רעטניה קלָאֿפ'ס ןוא ,ָאטעג עקידנַארב יד
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 ןגיוביןגער ַא ןוֿפ ןקע ייווצ יו

 .טַײװ ןענעז רימ

 -- ודנוא ןשיווצ חטש רעד

 .טֿפַאשקנעב ןַײמ זיא סָאד

 ,תוֿפגמ ,ןקילנמוא ,תוֿפרׂש לֿפיװ

 !ןעגנילשרַאֿפ וצ טֿפַאשקנעב ןַײמ ךיז ןעימ

 ,טבעל יז רָאנ

 -- בורג ןיא טקיטשרַאֿפ

 .טבעל יז

 ,ןגיוב-ןגער א ןוֿפ ןקע ייווצ יו ןוא

 זדנוא יז טּפינקרַאֿפ

 .טלעוו ןטַײז עדייב ןוֿפ

 ,טַײװ ןענעז רימ

 ָארג םעצולּפ ןרעוו קערשטיוט ןיא יוו ןוא

 -- רָאה עגנוי יד

 גנאזעג ןַײמ ןרָאװעג ָארנ זיא

 ; ןברַאֿפ טימ טצירּפשעג טָאה סָאװ

 -- ,גרעב ןביז רעטניה טרעדַײלשרַאֿפ ,וד רָאנ

 ,ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןלַארטש יד ךיז ןציירק'ס ווו יומ רעד טסיב

 הֿברוח ןיא רעהַא קירוצ ּפָא ןנָאלש ןוא

 ,טסַײג ןַײמ רַאֿפ רעסַאו טימ טיורב ןרעוו ןוא

 טֿפַאשקנעב ןַײמ ןיא ךיז קנירט ךיא

 .טולב טימ ךַײט א ןיא יו

 ןדָאב ןוֿפ דמַאזנרעטש רעד רימ טסיב וד ןוא
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 ַָאטעג רענליוו
 ילוי ןט1

1943 

 .רעגניֿפציּפש עקיטשרָאד ענַײמ ןעיצ ,ןעלצרָאװ סע ןיהנוװו

 ,סייוו ךיא

 גנוגעווַאב ןַײמ רעדעי זַא טייקרעכיז ןַײמ טינ ןעוו

 רענַײד ןָא ּפָא ךיז טנָאלש

 -- ,עילַאװכ ַא ןָא עילאװכ א יו

 ריד ןיא ןיב ךיא זַא ןביולג ןַײמ טינ ןעוו

 -- ,רימ ןיא וד יוו

 ,טנורגּפָא רעד ךימ ןעגנולשרַאֿפ גנַאל ןיוש טלָאװ

 ,ריד טימ רָאנ

 ,ריד ןוֿפ טַײוװ שטָאכ

 -- ,ריד טימ

 ,ןעגניז ,ןטכַארט ןטָאברַאֿפ רימ ןעק רעוו

 ,דנַײרֿפ רעטַײוװ ןַײמ ,וד זַא

 .טרָאװ ןַײמ ןוֿפ ןרעק רעד טציא טסיב

 ,טרָאװ ןַײד ןיא ןוא

 (םנַײמ רַאֿפ ןָא םענ ךיא סָאווװ)

 -- ,טָאטש עקידננילירֿפ ענירג א טילב

 ,ןגעקטנַא טָאטש רעד רימ ןזַײרּפש עדייב ןוא

 םױב-ןצנַארַאמ א ןוֿפ טיײלגַאב

 .ןוז רעקיטנווָא ןיא
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 גנוטסעֿפ יד

 א

 ,טלַא זיא גנוטסעּפ יד

 ,טלַא קירעיורמ ױזַא
 .ןרעטש ענעלַאֿפעצ -- ןביוטש עריא

 טלַאטשעג עמייהחעג ריא טּפעלקעג סעדייז ןבָאה'ס

 .ןרערט ןיא עטקייוועג ןעמייל ןוֿפ

 -- ,טיובעג ןוא טיובעג טנזױטרָאי ןכלַאה ַא

 עקידלודעג עטַײוװ ,ָא

 ! סעדייז

 רענייב ענעטַאנקרַאֿפ ןכַאװ סע

 ,טנעוו ןיא

 .תודע יד לרוג םענוֿפ יו

 :לוק רעייז רעה ןוא

 ,םַאזרַאֿפ טינ

 ,םַאזרַאֿפ טינ

 קינייר

 ,לַאמש םעד

 קינײארַאֿפ

 ,םַאטש םעד

 ,רעיורט ןגעק טנַאװ 8 ןוא ,קערש ןגעק טנַאװ ַא

 !רעױמרַאֿפ גנוטסעֿפ רעד ןיא בַײל ענעגייא'ס ןוא
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 ָאטעג רענליוו

 ילוי ןט4

1048 

 ב

 ,ןשָאלרַאֿפ גנוטסעֿפ יד זיא טכַאנ ַײב

 ,םילג האניש יד זיולב

 -- ןושל ריא ןרױלרַאֿפ טָאה סָאג יד

 .טירט עקיּפָאלַאנ עסייה יד

 םייל ןוא ןזַײא רעטנוא ףימ רָאנ

 ; ןלַאֿפעצ ןטכיש יד ןעמענ

 ,םייהעג ןיא טיוב עמ ,טרעיוב עמ

 ,ןלַאנַאק ךרוד טכיל ךיז ןעִיצ סע

 ,עטייווצ ַא גנוטסעֿפ א ןעמ טבָארג ַאד
 ,טכַאש ַא -- ןרָאצ םענרענייטש ןיא
 עטיירג ןרעביֿפ ןטיונק ןוא

 ,טכַאלש ןיא ןבעג וצ ךיז דנוצ ַא
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 ַאטעג רענליוו

 ילוי ןטס8

1045 

 לרעּפ עטנערברַאֿפ

 ךיז ןֿפרַאװ רעטמרעוו ענַײמ לַײװ רַאֿפרעד טינ

 ,גנומער ךָאנ ענעכַארבעצ טנעה יוװ ךַײלג

 ךיז ןֿפרַאש ייז קידרענייצ לַײװ ,רַאֿפרעד טינ

 -- ,גנוטעז ךָאנ -- ,שינרעטצניפ ןיא ביל ַא וצ

 ,ןרָאצמירג ןַײמ ןוֿפ ןליוק יד ףיוא וטסזָאלב

 ;רעטַײברַאֿפ סטלעוו ןַײמ --- ,טרָאװ ןבירשעג וד

 ןרעצמילג ןעננאלק ענַײד לַײוװ ,רַאֿפרעד רָאנ

 לרעּפ עטנערברַאֿפ יו

 ,רעטַײש ןטקנַאצעגסױא ןַא ךָאנ

 ,רענעבירעצ געט ךרוד --- ךיא טינ ךיוא -- רענייק ןוא

 ,ןשַאוװעג םַאלֿפ ןיא יורפ יד טינ ןיוש טנעקרעד

 ריא ןבילבעג זיא ןדיײרֿפ עלַא ןוֿפ סָאװ

 -- ---ןשא יד ןיא לרעּפ עטנערברַאֿפיַארג
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 רעטכיד רעד

 ,ןֿפוג טנזיוט רעטנוא ןגעלעג זיא רע

 ,םעטָא ןטלַאק ןֿפױא סקַאוװירט ןסייה טימ

 ןֿפורעג םיא ןונינ ַא לָאמ ַא טימ טָאה

 ,םיא טָאבעג 8 יו ץראה סָאד טילגעגכרוד ןוא

 רעטיה ןַײז דיל ןריובעג טינ ןַײז טָאה סָאד

 : ןבעוועג סדנַאל-םולח ןוֿפ טנָאמעג ,טנָאמעג

 ,רעטיבעג ןַײמ ןוא רַאה ןַײמ טסיב וד ,ףיוא ייטש" ---

 ?? ןבעל םוצ ךימ ןעגנערב טעוװ ריד ןָא רעוו ,ָא

 רעטכיד םעד וצ ןעגנַאגרעד זיא סע יוװ ןוא

 ,ןעמארג ,תורוש ,רעטמרעוו ןוֿפ גנַאלקרעטנוא רעד

 : רעטכיל ןביז ןיא יוט ַא טנױרקַאב םיא טָאה

 "! ןעמַאזרַאֿפ רעזיילסיוא ןַא רָאט יו ! ךאוורעד" ---

 ןעגנַאז עטציײלֿפרַאֿפ יוװ ןֿפונ טנזיוט יד

 ,עטרירעגנֿפױא ןטלָאּפשעצ ךיז ןבָאה ייז

 ןעגנַאגעג דרערעטנוא רעד ןוֿפ זיא רע ןוא

 .עטרימ א ףיילש ןֿפױא ןוא רעטעקַאנ 8

 -- רעַײֿפ ןגעק בױרטנַײװ רעטיור יו --- טיוה ןַײז

 ,למיה ןיא ךעלדנקלָאװ יד טלָאמאב זָאר טָאה

 -- רעַײרטענ ןיא טֿפַאשביל ןיא ,טנעה יד ףיוא רָאנ

 .למירד ןיא טבעוועגנַײא לדיימ ַא טקוצ סע

 לרעּפ ןייק טינ ןוא דמַאז קנילעג לרינש ַא

 .ןגעקטנַא ןוז טלקניֿפעג זדלַאה ריא ןוֿפ טָאה

 לרערט ַא טָאה סעִיוװ עטרַאצ ןשיווצ ןוא

 .ןגעװַאב וצ ךיז -- טכָאֿפעצ ךעלעגילֿפ יד
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 .ןוגינ רעד זיא סָאד -- טניימעג ץלַא טָאה רע רָאנ

 .זיא שיײלֿפ ןוא טולב רעטציא ןוגינ רעד טָא ןוא
 ןגיוועצ םיא רעקרַאטש ןעמונעג רע טָאה ןט עיװ פו

 .תישארב ןופ טניוו ַא ייז טלטרַאנַאב טָאה'ס ןוא 1048
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 רָאי קיסַײרד וצ

 ץרַאה סָאד טצַאלּפעג רָאי קיסַײרד וצ טָאה ןטַאט ןַײמ
 .ןליּפש םַײב

 .טכַאנ רַאֿפ עלעדיֿפ ַא ףיוא ןוגינ סקחצי יול 'ר

 ,דניק א יו לסקַא ןַײז ףיוא טלּפַאצעג טָאה לדיֿפ יד

 -- ךֿארּפש ריא ןוא

 -- טענגאמ רעקיטכיל ַא

 ןגיוצעגוצ טָאה

 ,רעטוכ ןקידנטָאש ןיא טלעוו עטַײװ יד

 ,םולח-לעב רעקירעינביז א ,ךיא ווו

 ןעינק עכעלרעטָאֿפ יד םורַא בָאה

 .טלקיוועג ךיז

 .ריביס ןקיטכיל ןיא ןעוועג זיא'ס

 .ןעוועג

 .ןעוועג

 קעלֿפנוז א

 גנוצ עסייה יד יצ

 --- ףלָאװ ןקידנרירֿפ םַײב

 לבַײש ןֿפױא ןעיינש יד טקעלעג טָאה

 -- .ןצנַאג ןיא ןצלעמשכרודַא טנעקעג טינ ןוא

 מכיל ןַײז טָאה'ס

 ןעגנאלק עטקַאהעגּפָא יד זיולב ןטכױולַאב

 לדיֿפ רעד ןוֿפ

 .ןעקנוֿפ טימ גיוא ןטכַײֿפ ןַײמ טֿפַײרטשעגכרוד ןוא

 ץרַאה םַײב טּפַאכעגנָא ךיז טָאה םעצולּפ

 ,עטַאט רעכיילב רעד

 ,קוצ א ןָאטעג

 לקַאװ ַא

 ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ

 ענַײמ ךעלטנעה יד ףיוא ןוא

226 



 ףוג ןַײז ןַאטעג לַאֿפ ַא טָאה

 ,לדיֿפ רעד טימ ןעמַאזוצ

 גַײװצ ערעווש ַא טלַאֿפ סע יו

 עילַאװכ רעגנירג 8 ףיוא רעטנורַא

 .יז מנָארט עילַאוװכ יד ןוא

 .ןוגינ ַא טבעוושעג טָאה ןביוא

 ליד ןֿפױא ןטנוא

 ,םעטָא ןיוש טלעֿפעגסױא ןטַאט םַײב טָאה

 ןדיירנַײא ךיז ליוו ךיא יצ ןוא

 : רָאװ זיא דייר ענַיימ יצ

 ,ןגַײװש ןטלַאק א וצ טקיבייאעגוצ ןיוש קידנגיל

 : םױרטרַאֿפ רימ ןּפיל ענַײז ןבָאה

 ,דניק ןַײמ ױזַא --

 ,ןבעל ןוֿפ גָאװ יד טנעה ענַײד ףיוא סיוא ווורּפ

 ןענייוועגוצ ךיז טסלָאז וד ידּכ

 .ןגָארטרעד וצ רעטעּפש

 עגר רענעי ןיא

 .טעָאּפ רעד ןריובעג רימ ןיא זיא

 : טליֿפרעד בָאה ךיא

 ,ןרעק א בַײל ןַײמ ןיא ץעגרע טלמערד סע

 ןדייוועגניא ענַײז ןיא טנַארט סָאוװ

 .תוחילש עטמיטשאב ַא

 ראה רעד רעוו ךיא :טכַאדעג טָאה רימ

 ,רעדלעוו ןוֿפ

 ,ןשטנעמ

 ,ןכַאז

 עז ךיא סָאװ רָאנ ץלַא ןוא

 .גנַאלרַאֿפ רעטרעּפרעקרַאֿפ ןַײמ זיא
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 ךָאנ רימ טייג טלָאמעד ןוֿפ

 : האווצ ערעטיול סנטַאט םעד

 ,דניק ןַיימ ױזַא --

 ,ןבעל ןוֿפ גָאװ יד טנעה ענַײד ףיוא סיוא ווורַּפ

 ןענייוועגוצ ךיז טסלָאז וד ידּכ

 .ןגָארטרעד וצ רעמעּפש

 טציא ןוא

 .רעטלע םנטַאט םעד וצ ןֿפָאלרעד ןיײלַא ךיא ןיב

 -- ןֿפַאלרעד

 קירוצ געוװ ןייק ָאטינ ןוא

 .סױרַאֿפ טינ ןוא

 םינּפ ןַײמ קרעמ ךיא ןעוו ןוא

 ,לניּפש א ןיא

 סױרַא רימ סעילַאװכ ענַײז ןוֿפ טלַאװק

 .עטַאט רעטַײװ רעד

 ןרָאי ענַײמ ןוא ,ר ע ךיא ןיב רשֿפא ןוא

 גנולטייק ַא זיולב ןענעז

 ?ןבעל ןטדײשענּפָא ןַײז ןוֿפ

 ,םיא יַײב יו םינּפ עבלעז סָאד

 ; ןביוש ףיוא יינש ןָא טנַאמרעד

 ,ץרַאה עבלעז סָאד

 ,ןצאלּפ םוצ ףיוא ךיז טיירג סָאװ

 עלעדיֿפ קניטיור א ךיוא ןוא

 : עטַאט רעד יו ךיא גָאמרַאֿפ

 ןרעדָא יד סַײר ךיא ,טעז

 ! ןוגינ ןַײמ ייז ףיוא ליּפש ןוא

 ָאמינ זיא רענייק רָאנ
 ןעלקיוו וצ ךיז ןעינק יד םורא

 ,ןבעל ןַײמ ןגעוװּפָא ןוא
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 רעטַײװ ןעיצ

 טניוו א יו

 --- ,ליצ ןרָאלק ַא וצ ןקלָאװ-טֿפַאשקנעב ןַײמ
 ,ןיהַא

 ;ןעור ןעמוק רעטרעוו עלַא ווו

 ,נעט ןעמַאזוצ ךיז ןֿפערט סע ּווװ

 לָאמ ןייק טנגענַאב טינ

 .ןטייווצ םעד סנייא

 טסױֿפ ןיא ךיא רעמַאלקרַאֿפ ןייטש ַא יו
 רָאי קיסַײרד יד

 םוחהת ןיא ייז רעדיילש ןוא קג רענליוװ

 ,לגיּפש ןטלַאק ןוֿפ 1044
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 טיורב ןוֿפ עלעשטנעמ סָאד

 רעלעה טרעוװ טײרדעגֿפױרַא ,םײגרַאֿפ ןוז ןעוו
 .טיונק םרעגנוה םעד

 רעלעק ןיא סָאװ ןּפעלק ,ןמענק רעגניֿפ יד
 .טיורב ךעלשירק ןוֿפ = |

 -- !לרוג ַארַאס -- ךיז טזַײװ ,ןֿטענק ייז יו ןוא

 ןָארמ ןכיוה ףיוא

 ,לריובעג-ַײנ א ,טיורב ןוֿפ עלעשטנעמ ַא

 .ןַא ךימ טקוק ןוא

 ןעגנַאז ןוֿפ ךעלעגילֿפ טימ בעווש א טוט סע
 טנעה ענַײמ ןוֿפ

 ןעגנַאהַאב ךיוא ןרעוו ןטָאש ןַײז טימ ןוא
 .טנעוו עמיומ יד

 :רימ ױזַא ךיז לשטנעמ סָאד טדערעצ סע ןוא
 ,רֿבג רעסיורג וד"

 ,רמוח : סע טסֿפור וד סָאװ ,טשינרָאג לציּפ סָאד
 .רַאה ןַײד טציא זיא

 םישוח ץענַײד ךיא ףראו ךעלטניה עדנילב יו

 ,קַאז ןיא ןַײרַא

 ,םיא שוק : ןּפיל ענַײד וצ טסױֿפ א קערטש ךיא

 .קַאמשעג זיא רע

 ,ןעגניוצַאב ךיד לכיימש ןַײמ ןעק -- ךיא ליוו ןוא
 ,טכענק ןַײמ ,וד זַא

 ,ןעגניז ןוא רימ רַאֿפ ינק יד ףיוא ןגיל טסלָאז
 " ...טכערעג ןיב'כ זַא
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 ָאטעג רענליוו

 טסוגיוא
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 "ו ןֿפַאלקשרַאֿפ טינ ךימ טסעוו וד" : גנורּפש ַא וט ךיא
 ,ןייצ ענַײמ רָאנ

 ,ןֿפַאשַאב בָאה'כ סָאװ ,םעד טָא טינ ןסַײב יז
 ,ןײלַא ךיז רָאנ

 ,רעטַאז ,רעמַאז טרעוו טיורב ןוֿפ עלעשטנעמ סָאד
 .םִַײב ךיא רעמ סָאװ

 --- רעטַאלֿפ ןיא --- טימ המשנ ןַײמ ךיוא טמענ ןוא
 .זַײּפש ףיוא ךיז רַאֿפ
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 דילטסיירט

 ,דילטסיירט ַא ,סנַײמ קלָאֿפ ךעלרעדנווו וד ,גנולמוטעצ רעפיורג ןַײד ןיא םענרַאֿפ

 ןקַאנ רענעגיובעג ןַײד טצכערק'ס ןעוו

 .דָאנעג ףיוא רעמ טינ ןיוש טרַאװ ןוא

 ; טינ טסייוו רעדָא טסייוו וד יצ סנייא ץלַא ,גנונָאמ א רעקלעֿפ יד ןשיווצ טסיב

 ,ןקַאהעצ טינ קעה ךיד ןלעוו סע

 .דָאר ןייק ןעיירדעצ טינ טעוװ סע

 -- תוהול ענעטינַארג עטלַא יד רעטַײװ טסגָארט לסקַא ףיוא לסקַא ןוֿפ

 רעדייא ,ייז טֿפנוקוצ יד טנעייל סע

 .טציא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז טוט יז

 ,תוכולמ גנונָאמ ןַײד ןגעוו ןוֿפ ןעמי יו ךיז בייח 8 ןבינ סע

 רדס רעשיטלעוו רעד טרעטיצ'פ ןוא

 .טצירקרַאֿפ ןעמָאנ ןַײד טסָאה וד ּווו

 ? קיטיינ ריד זיא סָאװ וצ --- ןגעמרַאֿפ ; טנלע ןַײד יו סיירג יד זיא םייה ןַײד

 : הרוׂשב ַא קידנעטש זיא ןלַאֿפ ןַײד

 ,טייק ןוֿפ ךיז טסַײר גנוזיילסיוא יד

 ,קיטייוו ןיא טײקכַאוװש ןַײד זיא טלָאטשרַאֿפ ,רעסַאװ ןיא ןזיײא טילנעגנָא יו

 -- הרוֿבנ ַאזַא טליֿפרעד סע רעוו ןוא

 .טדײשַאב ןבעל ןַײז ןיוש טָאה רעד

 -- ןלַאװק ענעטַאשרַאֿפ יד ַײנס ףיוא ןבָארג ייז ןוא ,טנעה יד ןדנובעג

 -- לגיז ןקיטסױֿפ ַא טימ ליומ סָאד

 .ףַארט ןייק ןרױלרַאֿפ טינ טרעוו סע

 ,ןלַאֿפעצ ןלעוו ןוא ןזומ ייז ,ךיד טדרָאמעג ןבָאה סָאװ עלַא ןוא

 ,לגיוו ןַײד רַאֿפ דנַאש ןיא ןגיל ןוא

 .ףַאשַאב רעַײנ א טלמירד'פ זו
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 ,עלָאמש-קידרקֿפה ךעלעסעג יד רעדנַאנוֿפ טסלקיוו רעדלעֿפטכַאלש ןיא

 םערוטש א ךרוד ןוז יד יו טסנערב וד

 -- .טַײײרֿפַאב וטסרעוו קידנענערב ןוא

 ! הללק ןַײד ןעמס טעוװ אנוש םעד ,הכרב ןַײד ןקרַאטש טעווװ רֿבח םעד

 םערוֿפ ןַײד ןיא וטסעוו ןצלעמש ןוא 2
 .טַײצ ענעריובעג-טינ-ךָאנ יד
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 ָאטעג רענליוו
 רעבמעטּפעס }

1048 

 דלַאװ ןיא ןײגקעװַא םַיײב דילטײלגַאב

 ,ןעגנוי עטרַאּפשעגנַײא עטסעֿפ -- ןדלעה ריא ,סױרַא טסקַאוו
 ,טסּוװַאב טלעוו רעד טַײז ןוא ,ןיזטֿפנוקוצ ריא ,סױרַא טסקַאוװ
 ,ןעגנולשרַאֿפ דרערעטנוא ןיא ,קלָאֿפ םענוֿפ ןליוו רעד רַאג
 ,טסורב רעַײא ןיא םָארמש רעקידעװַאל א -- ךיז טםעיילק

 ,ןזַײא סָאד שינעלגָאװ רעד ןיא טרעוװַאשזרַאֿפ טָאה סע ביוא

 .דניצַא טֿפַײילש םיא ןוא סנטכענ יד ּפָארַא םיא ןוֿפ טלַײֿפ

 ,ןזַײװַאב וצ המקנ טקלָאֿפ םעד טעּפש טינ זיא לָאמ ןייק

 ,דניז עקידתורוד יד רעוועג טימ ןֿפױקוצסױא

 ,רעטעררַאֿפ ענרענייטש ןיא ךיז טלדנַאװרַאֿפ טעטש ןבָאה'ס

 .גנַאג רעַײא רעבירג עקידנדיז וצ טדימשענוצ

 :רעטעלב עקידנעגניז טימ טסירגַאב ךַײא רעדלעוו ןבָאה

 .גנַאלרַאֿפ םעד טרעטַײל ןוא ,ערעַײט ריא ,זדנוא וצ טמוק --

 ,רעייג עקידהרוֿבג עטכלאזעג-ַײנ ריא ,ךַײא וצ ביול

 .דנַאר ןקידרעקָאל םעד טּפוטשעגּפָא טָאה סוֿפ רעַײא

 ,רעייבּכמ ןוֿפ םור רעד ןָאטעג ץנַאלג ַא ךיַײא ןיא טָאה'ס

 ,דנַאל ןגייא ןיא קירוצ טנזיוט ייווצ ןרָאי טימ יו

 .עדימ ןוא ענעגיובעג דרע'רד וצ ָאד ןענעז קידנעטש

 .טכענק 8 ַײב -- םימחר ףיוא גנונעֿפָאה ןיא טכענק םעד ייוו

 ,הדירמ יד רעדנַאנוֿפ טזָאלב רעייבּכמ יד יווװ

 ! טכעֿפעג ןקידרעווש ןיא ןטכױלֿפױא דוֿבּכ רעד לָאז
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 ַאטעג רעגליוו
 רעבמעטּפעס 2

1948 

 ילרעקורד סמָאר ןוֿפ ןטַאלּפ ענעַײלב יד

 ןטַארג ךרוד עטקערטשעג רעגניֿפ יוו ןבָאה רימ

 -- ַײרֿפ רעד ןוֿפ טֿפול עקיטכיל יד ןעגנַאֿפ וצ

 ,ןטַאלּפ יד ןעמענ וצ ,ןגיוצעג ךיז טכאנ ךרוד

 .יירעקורד סמָאר ןוֿפ ןטַאלּפ ענעַײלב יד

 ןטַאדלַאס ןרעוו טציא ןֿפרַאדַאב ,רעמיורט ,רימ

 .יילב םענוֿפ טסַײנ םעד ןליוק ףיוא ןצלעמש ןוא

 לּפמעטש םעד טנֿפעעג רעדיוו ןבָאה רימ ןוא

 .לייה רעקיבייא רעשימייה ַא סעּפע וצ

 -- לּפמעל 8 ןוֿפ ןַיוש יב ,טרעצנַאּפַאב םנטָאש טימ

 ,לייצ א ךָאנ לייצ ַא -- תויתוא יד ןסָאגעג

 לּפמעט םעניא לָאמ ַא סעדייז יד יו ױזַא

 ,לייא םעד --- תורונמ-ֿבוט-םוי ענעדליג ןיא

 ,ןליוק ןסינסיוא םַײב ןטכיולעג טָאה ַײלב סָאד
 ,תוא ןַא ךָאנ תוא ןַא ןעגנַאגעצ -- תוֿבשחמ
 ,ןלױּפ ןוֿפ הרוש ַא ,לֿבב ןוֿפ הרוש ַא
 ,םָאמ רעקיבלעז רעד ןיא טצײלֿפעג ,ןטָאזעג
 ,ןלױהרַאֿפ רעטרעוו ןיא ,הרוֿבג עשידִיי יד

 !סָאש ַא טימ טלעוו יד רעטציא ןסַײרֿפױא זומ

 ןייז-ילּכ סָאד ןעזעג ָאטעג ןיא טָאה'ס רעוו ןוא

 -- טנעה עשידִיי עשידלעה ןיא טרעמַאלקרַאֿפ

 ,םילשורי ךיז ןעלגנַאר רע טָאה ןעזעג

 ; טנעוו ענעטינַארג ענעי ןוֿפ ןלַאֿפ סָאד

 .ןעַײלב ןיא ןצלָאמשרַאֿפ ,רעטרעוו יד ןעמונרַאֿפ

 ,טנעקרעד ןצרַאה ןיא ןעמיטש ערעייז ןוא
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 ױרֿפ רעד

 ֹא

 ,ןדנווו טימ לָאצ יד לייצ טינ

 .טרוגַאב זדנוא ןבָאה סָאװ

 ןדנוצעג ךָאד טלָאמעד טסָאה

 .טרובעג ןוֿפ ןרעמש םעד

 לכלץווק א לייה ןיא טָאה סע

 טלעווקעג ריד סנסוֿפוצ

 לכלוק א טָאה םעצולּפ ןוא

 ,טלעוו רעד טימ ךיז טרירַאב

 רענייר רעד לַאװק רעד יוװ ןוא

 ,טרָאװ סָאד ךיז טָאה טקעלּפטנַא

 רענייק םיא טָאה ןביוא רָאנ

 .טרָאטעג טינ ןרעהרעד

 ןביולג םעַײנ טימ בָאה'כ ןוא
 קנַאד טימ ריד רַאֿפ טינקעג
 ןביוא ןוֿפ טכַארבעג ריד ןוא

 .קנַאשעג א ךעלזערג ייווצ
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 ב

 -- ,רעטייווצ ןייק טינ זיא דניק א

 ,ךיא ןוא ןיילַא וד זיא'ס

 רעטייל א ףיוא זדנוא טריֿפ סע

 ,ךיז וצ רעטנעענ ץלַא

 ןעמָאנ א ךָאנ רעדייא רָאנ

 ,טכַארטרַאֿפ םיא ןבָאה רימ

 ןעמַאל ןוא קעה ןבָאה םע
 ,טכַאנ רעד ןיא טרעטשינעג

 טלמערדעג ךָאנ טָאה דניק'ס ןעוו
 ,טסווועג טינ ךאז ןייק ןוא
 טלָאמעד םיא שמַײד ַא טָאה סע

 ,טסורב ןוֿפ ןַאמעג סיר ַא

 ,ןמַײברַאֿפ זדנוא ןעק סָאװ ןוא

 ,דניצא ,ערעַײט ןַײמ

 ,ןטַײוװ רעד ןוֿפ ןעילג'פ ןעוו

 ? דניק ןוֿפ ךעלעדנייב יד
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 ג

 םעטָא ןָא ךיז ןעָיצ רימ
 סקיוועג ןקיּפמוז ךרוד
 ,ןטָאש ַא סדניק םעד יו ןוא
 .סקיב ַא ךיז ףיוא טסגָארט וד

 ךיז טסַײר'ס ןעוו ,לָאמ רעדעי ןוא

 ,יילב סָאד סױרַא סקיב ןופ

 ךיז טזַײװַאב םענַײז טכיל ןיא

 .יינ'ם ףיוא עלעדניק סָאד

 ןעניז םעד םיוא זדנוא טליֿפ סע
 ,טלעוו יד סיוא טליֿפ טֿפול יו
 ןעניגַאב םעד ןוֿפ זָאר ןיא
 ,דלעֿפ ןיא סע ךיז טזַײװַאב

 ,ןדנווו עלא רעביא ןוא

 ,טרוגַאב זדנוא ןבָאה סָאװ
 = רעדלעוו רעשטַארַאנ

 ןדנווושרַאפ טינ ךָאנ זיא רע רעבמעטּפעפ ןטס0

 ,טרובעג ןוֿפ ןרעטש רעד 148
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 ןעגנַאז

 ,ןעננַאז ךָאנ טקנעבעג ךיא בָאה רָאי ייווצ

 ,דלעֿפ שימייה א ףיוא ןעגנַאז עליטש

 ,ןעגנַאװצ יד ןיא טלגנַארעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ןעגנַאֿפעג ךימ ןבָאה סָאװ

 ,טלעטשרַאֿפ ןוא

 ,געוו םעד

 -- ןעגנַאז ענעי וצ געוו םענירג םעד

 .דלעֿפ ןֿפױא ןעגנַאז יד טינ רעבָא

 -- ןעגנאװצ יד טצלעמשעצ טָאה םעטָא ןַײמ ןעוו ןוא

 ןרעדָא יד ןיא טָאה טניוו א

 : ףור א ,ףַײֿפ א ןָאטעג

 .ןעגנַאז יד ןיוש קימַײײצ ,םדדָאךבכ ,ףיוא ייטש" ---

 ."ףוג ןַײד גנַאז א וצ ןיוש זיא ןכילגעג

 ןעגנאגעג ,טייג לרונ רעד יו ,ןיב ךיא ןוא

 טעטש עטנערברַאֿפ ךרוד

 .ףור םענעי ךָאנ

 רעדימ ַא גנַאגרַאֿפנוז ךרוד ןיב ךיא ןעוו רָאנ

 -- דלעֿפ ןטקנעבעגסיוא ןַײמ וצ ןעמוקעג

 רעדירב ענַײמ ןטרָאד ןניל סע טשרע

 .דלעֿפ ןרָאג רעביא טעליוקענסיוא

 ,רעכעטש עטילגעצ טימ ,ןעגנַאז יד ןוא

 טכיש ךָאנ טכיש ןענעז ןסקֿאװעגכרודַא

 ,ןפיר ,םנברַאש ךרוד

 ,רעכעה ,רעכעה ,רעכעה ןגַיוטש ייז ןוא

 ,טכיל ריא ףיונוצ טביילק סָאװ ,ןוז רעד וצ

 ןוזּפחב עטייווצ יד טלָאװ גנאז ןייא יו

 .גנַאג ריא ןיא ןגַײטשרעבירַא טלָאװעג

 גנַאז א טָא ןוא
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 רעדלעוו רעשטַארַאנ

 רעבמעטּפעס

1948 

 ןזָאלעג ךיז ןעלנָאװ טָאה

 !ןייצ עטקירדעגֿפױא טימ ליומ א ךרוד

 .ןכירק ןעלפקַא יד ךרודַא ייווצ ןעגנַאז ןוא

 ,ןייג וצ ןיהווו טכוז סָאװ גנַאז ַא טָא ןוא

 ,ןכילגעג יז זיא דרע'רד ןוֿפ טנַאה א וצ ןוא

 -- --- ןייוועג א יו ,גיוא ןַא ךרוד למילבנרַאק ַא ןוא

 ?רעטמילנעצ ןַײשטנװָא ןיא טציא ךיא עז סָאװ

 .טיור קימולב ןעגנַאז טימ דלעֿפ ַא עז ךיא

 רעמינש 8 טלַײא סע רימ וצ רעטנעענ ץלא

 .טיורב עקידהמחלמכָאנ סָאד טדַײנש ןוא
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 רעדלעוו רעשטָארַאנ
 רעבמעטּפעס

1048 

 ןוירב ַא

 ,רעטסעמ ַא סטכעלש ןוא סטוג ןוֿפ ןַײז ךיא ןעק יו

 ? ןסיוועג ןַײמ ןוא ןייוועג ןַײמ טסיב וד ןעוו

 רעטסעל טינ ןוא גנומלישרַאֿפ טינ ,ננושטנעב טינ

 .ןסיר עֿפרַאש יד רימ ןלעוו ןלײהרַאֿפ

 רעטסערּפרַאֿפ ַא ןטפגנַא ןיא ריד וצ ףור ךיא

 .ןסירעג ,ריד ןעכַאֿפ ןדנּווװ עלַא ןוא

 ,רעטסעווש עקיטנוװָא ,םולח ןַײמ ךיוא ןוא

 ,ןסילשרַאֿפ טלעוו רעטייווצ ןיא טינ ךימ ןעק ןיוש

 ,ןעגנַאלש ןוֿפ טמסרַאֿפ ,לַאװק ַא וצ ןכילגעג

 ,רענייטש ןשיווצ ,ןלייח ךרוד ךיז טרעטַײל סָאװ

 ןעגנַאגעגכרוד ןצרַאה ןַײמ ךרוד זיא ױזַא

 .רענייר ןרָאװעג ּוװ ץעגרע ןוא טַײצ יד

 ןעגנאֿפעג ןיב ךיא .טַײצ ןָא ךיא ןיב דניצַא

 ,רענייצ יד ןיא ךימ טלַאה סָאװ ,בַײלברעביא ןוֿפ

 ןעגנַאלרַאֿפ עטעגרחרעד יד ןשיווצ :וו
 :רענייא ,רענייא ,רענייא רימ זיא ןבילבעג

 !רעַײרטענ ןַײמ ךאלמ ןַײמ ,ךיד ןבָאה וצ

 ,םעטָא ןַײד וצ ןעיצ ןענעק ךיז לָאז ךיא

 רעַײֿפ םוצ טכַאנ-רבדימ א ןיא יוו ױזַא

 .םיטֿבש עטכַאלשעגסיוא ןוֿפ ןַאמ רעטצעל רעד

 רעַײהעגמוא טרעטַײװרעד טסיב וד ביוא רָאנ

 ,ןטָאברַאֿפ רימ רַאֿפ בַײל ןוֿפ דיײרֿפ יד זיא'ס ןוא

 --- ,רעַײרֿפַאב ןַײמ ןרעוו ןטָאש ןַײד לָאז ַאט

 .ןטָאש ןַײד ןיא ןעלצרָאוװרַאֿפ ליומ ןַײמ לעװ ךיא
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 םיוב ַא ףיוא ץירקסיוא

 ,ֿבוט-םוי רעד ריד רַאֿפ טינ
 ,רענעֿפ יד ריד רַאֿפ טינ

 ,הֿבצמ ַא ךָאד טסיב - .נאטאושז
 ...ןדָאב םוצ טּפעלקעגוצ טינ 1048
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 ןּפמוז ךרוד שרַאמ

 .ןּפמוז
 .ןּפמוז
 .ןּפמוז

 ןגָארמ ןוא רעּפוק ןקיצײלֿפ ךרוד ןעּפַאלשמ רימ

 .ןעלסקא עטעקאנ ףיוא ןענַאזיטרַאּפ-דלַאװ

 | -- רעטניהא

 .אנוׂש רעד ןעגניר ענרעדער ןיא

 -- םױרַאֿפ

 --- הנֿבל ןּפוש טימ רעטכױוהַאב א

 .ןדָאב רענעגנַאנעצ רעד טיצ ןוא טלכעֿפ

 ...ףימ ץעגרע קנוזעג ןיא םיֿפ יד

 ןליּפש ייז ןוא

 ןּפמוז ןוֿפ ןעמיה םעד

 .ןשיוװאלק-עבאשז ףיוא

 .רעקימוחת
 .רעקימכַאנ

 .רעֿפימ

 טלקניֿפ עמ
 --- ןרעטש ַא עטָאלב ןיא
 ?ורּפָא רעד ןטרַאד

 .ןצענ ענרַאֿפסָאֿפ ןיא ןטכָאלֿפרַאֿפ -- ןעינק

 .ןטרוגםערעווילג טימ ןדנובעג -- רעכַײב

 רעבַײל עטעקַאנ ףיוא טעקסעלּפ קידלגנָאה ןוא

 ,םייווש רעטרעַײֿפעצ קיטסַארֿפ א

 -- דלַאבידלַאב

 ,ןעקניזרַאֿפ רעבַײל עטעקאנ יד ןלעוו
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 דלַאו רעירעשזַאז
 רעבָאטקָא ןט8

1042 

 ןקערטש רעמ ןֿפרַאדַאב טינ טנעה ךיז ןלעוו

 ,וצ ףיורא

 .סענַאגַאנ יד םורַא טרעמַאלקרַאֿפ

 ןעלסקַא רעביא ץכערק רענערױלרַאֿפ ַא רָאנ
 .םישוח ענעגושמ ןַײזטסּוװַאב טימ טמָארטשרַאֿפ
 תורּכיש רעקיגנַאלש רעד ןוֿפ רָאװ יד ןעגנַאֿפ יז
 -- -- ץענ ַא ךָאנ ץענ א רעדנַאנוֿפ ןסַײר ןוא

 ןליוו ןטימ רימ ןעװעטרַאחרַאֿפ ןּפמוז יד

 .ןליחרַאֿפ זדנוא טעוו סָאװ לזדניא םוצ ןעִיצ ןוא

 !ןענַאּפשרעד ,ןענַאּפשרעד

 .ןענַאזיטרַאּפידלַאװ עטקידנוװרַאֿפ ןגָארט רימ
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 דלַאװ רעירעשזַאז
 רעבָאטקַא 4

1048 

 ןגעוו רעביא

 ; רָאנ עז -- ןגעוו רעביא
 .ליורג רעכעלרעדנּווו

 ,רענעלק ןרעוו ןעהעש
 רענעמ ענַײד עמיומ

 ,ליוק רעדמערֿפ ַא ןוֿפ

 ,ןרַאלרַאֿפ טלעוו ַא טסָאה
 ...ױזַא יו טינ טסייוו
 ןרָאד א ףיוא : ךיז מסיירט
 .ןרָאבעג יוט א טרעוו
 ! יומ רעד לָאז ןבעל
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 ףלעווצ סַאג-ןושַארטס

 ֹא

 -- רעטילימ סָאד טגָאי ךעלסעג ךרוד
 ,ןביור ,ןדניצרעטנוא ,ןדרָאמ ףיוא
 ,דרע'רד ןיא ךיז טרעדנוה ןטלַאהַאב

 ,ןביוא ךיז טוט סָאװ טינ ןסייוו ןוא

 ,ָארג ןגיל ייז ,דימ ןגיל ייז

 ,םינכש עקידרעווילנ טרעדנוה יד

 ,ָאטינ זיא םינּפ סמענייק ןוא

 .םענייק ַײב ַאטינ טכיל ןייק זיא'ס לַײװ

 ,קנוֿפ א טגָארט ןטָאש רעדעי רָאנ

 ,ןטָאש םעד רַאֿפ ןקידוועעז א

 ,קערש רעד רַאֿפ רעפַײװ זיא קנוֿפ רעד

 .ןטָאנקרַאֿפ ןעמעלֿא ייז טָאה סָאװ

 ,ץרֿאה ןוֿפ טנורג םעד קנוֿפ רעד טכַײלַאב

 ; םענורב א ןיא ןרעמש א טכַײל'ס יו

 ,ןייוועג ,ןייוועג זיא ןצרַאה ןיא

 ,םינוגינ סנייוועג םעד --- רעֿפימ ןוא

 ,םיוט יו קרַאמש ןבעל סָאד זיא יצ

 ? ןביולג רעליוה רעד טֿפַאה ַא טָאה יצ
 דרע'רד ןיא ךיז טרעדנוה ןטלַאהַאב'ס
 .ןביוא ךיז טומ סָאװ טינ ןסייוו ןוא

 ,רעטילימ סָאד טגָאי ןביוא ןוא
 .הטיחש רעד וצ םינומה טּפעלש עמ
 קלָאֿפ רעייז רַאֿפ ךיז ןעלגנַאר סע
 ,עמיל רעד ןוֿפ ןדִיי עטצעל יד
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 ,מַאנַארג ַא םרעדַײלש לדיימ א
 ,טרעדנּוװרַאֿפ ּפָא ןטערמ ןשטַײד יד
 טיונק 8 ַײברעד ךיז טרעכייר'ס רָאנ

 .טרעדנוה יד ףיוא רעיומ ַא טלַאֿפ'ס ןוא

 ב

 -- ,לייח ןיא ןרעווילג סָאװ יד ןוא
 .רעבירא קערש יד זיא'ס ןעניימ ייז
 ןַײרַא טמוק סע .טסיירט יד טסיזמוא
 ,רעבירג יד ןיא רעגנוה ןילּת רעד

 קירטש ַא טזַײװ רעגנוה ןילּת רעד
 ,םנטָאש יד ַײב רעַײטש ןַײז טנָאמ ןוא

 ,ףייר 8א טימ ןּפיר יד טסילשרַאֿפ
 .םנטָארבעג ןוֿפ חיר ַא טיײרּפש ןוא

 ,דמַאז ןטכַײֿפ ןכוזרַאֿפ טגניווצ רע

 ,למירד םעד ךרַאמ ןוֿפ ּפָארַא טלייש רע

 קנַאטשעג םעד קינָאה ףיוא טַײברַאֿפ

 ,למיק טימ טיורב ַא גיוא ןיא טלָאמ ןוא

 ,טרָאװ א ךָאנ טלּפַאצ סע ביוא ןוא

 ,ענילס רעצראוש טימ סע רֶע טקיטשרַאֿפ

 םעט םעד ןרעדעי ןיא טקעמש רע
 .האניׂש ַא ןטסטנעַָאנ םוצ טיײרּפש ןוא

 ,דוס עמַאסב ,טייהרעלימש ןוא

 -- רענייק טינ טרעה סע ,טכַאנ טינ טרעה סע

 זָאנ יד שיילפנשטנעמ טימ טזַײּפש רע

 ,רענייצ עטּפמעטענּפָא יד טֿפַײלש ןוא
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 רעדלעוו רעשטָארַאנ
 רעבמעווַאנ 0

1948 

 ,טירמנטָאש טימ ,ךרָאש ךָאנ ךרָאש ןוא

 ,ןעּפישז ,ןכירק ,ןֿפוג ןכירק סע

 ,סױרַאֿפ ךיז ןעוצ רענייצ ןוא

 ,ןּפיל ןיא ךיז ןסילש ןּפיל ןוא

 ,טָאטש עטלַא יד טקנַאצ --- ןביוא ןוא

 .רעמוז ןטימ םענייא ןיא טיינרַאֿפ

 שא םעניא איֿבנ רעד טניל'פ ןוא

 .רעמוטש ַא -- גנוצ רעטנערבענסיוא טימ
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 עדלָאג

 ,רעמַײװ ןיא שינרעדליוו ןיא ,טכַאנ ךרוד ןעוו ןוא ..
 ,לָאמ עטשרע'ס עדלָאג ןטירעגכרוד טָאה

 רעטַײש רעקידנעילֿפ ַא :טכַאדעג ךיז טָאה
 ,לָאט ןוא גראב ךרוד

 ןגיוא עריא ןוֿפ טיולבעג טָאה ןעניגַאב

 : טליֿפרעד ךַײלנ טָאה ןַאזימרַאּפ רעדעי ןוא

 ןגױצַאב טרעוו לכיימש סעדלָאג טימ דלַאװ רעד

 ,טדליגַאב לעה ןוא

 ערָאק ןוא ךָאמ רעטנוא לביטש-ןדרע סָאד

 ,טייב א יו גנילירֿפ טימ טילבעצ ךיז טָאה

 ערָאג יד טלעוו יד ןַײרַא ןיחַא טלָאוװ'ס יו

 ,דײרֿפ רעגנוי טימ

 רעדיוו ןבָאה םירובג עטקידנווװרַאֿפ

 ,טורעג טינ ןיוש ,טרָא ןוֿפ ךיז ןביוהעג

 ,רעדילנ יד טלייהעג טָאה לכיימש סעדלָאג לַײװ

 .םומ טימ טשירֿפרעד

 ,ןקירב ןסַײר םַײב ,גנורעיול ןיא ,שרַאמ ןיא
 ,געלשעג ןקיקענטראה ןיא ןסייה ןיא
 ; ןקילב סעדלָאג ןלױֿפַאב יוו ןבָאה סע

 ! געוו ןיא סױרַאֿפ ---

 ,עוָאיַאמ-קידנלַאװק ַא טכַאנ ַא ןיא רָאנ

 ,ןַאב 8 ףיוא םרעיולעג טָאה עדלָאג תעב

 עוָאס ַא טנָאלקעצ ךיז רעכעה סעּפע טָאה

 ,ןאזיטרַאּפ םוצ
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 רעדלעוו רעשטָארַאנ
 רַאונַאי ןט9

1044 

 רעטסעווש עקידלכיימש רעזדנוא טָאה'ס יו ןוא

 ,טירט עקידרעדער ןוֿפ שיור םעד טכרָאהרעד

 רעטסעֿפ טלצרָאװעג טיונק םעד טָאה יז יו ןוא
 ,םימַאניד םוצ

 ןעגנולשעג ץרַאה ןוא גיוא טימ טָאה יז יו ןוא

 -- ,םַאלֿפ ןטכַאװעגֿפױא םעד ןוֿפ גנועז יד

 ןעגנורּפשעצ ןָאלַאשע רעד טֿפול רעד ןיא זיא

 ,םֵאזוצ ריא טימ

 ןעדלָאג ןוֿפ זיולב ןענוֿפעג טָאה רֿכח ַא

 ריא טימ זיא ןוא זָארג םענירג ןיא טנאה ַא

 ןדלָאמעג ןוא ןעמוקעג דלַאװ ןיא

 .רידנַאמָאק םעד

 ,רעטשרעהַאב םיוק ַא ,רידנַאמָאק רעד טָאח'ס ןוא

 ,טנַאּפשעג טָארט ךָאנ טָארט הנחמ ןַײז ַײברַאֿפ

 רעטשרע רעד ןוא ,ןעדלָאג ןגעוו זדנוא טלייצרעד

 .טנַאה יד טשוקעג

 ,ןביוהעג ךיז ןבָאה ןּפלַאז קיצנַאװצ ןוא

 .זיורב ַא ןָאטעג ץרַאח'ס טָאה לָאמ קיצנַאװצ ןוא

 -- ןביוא .ןטָאשרַאֿפ טנַאה יד ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ,זיור ַא טײזרַאֿפ

 רעטַײװ ,רעכעה ןוא זיור רעד םורַא דנור ןוא

 ,לָאמ ַא יו לכיימש םעדלָאג טלגָאװ םע

 רעטַײש ַא יו ןטירעגכרוד טָאה יז ןעוו

 .לָאט ןוא גרַאב ךרוד
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 רעֿפיצ ַא זיולב ןבַײלב טצוװ קלָאֿפ ןַײמ בוא ןוא

 -- ,רעֿפיצ א זיולב ןבַײלב טץוו קלָאֿפ ןַײמ ביוא ןוא

 ,ןורּכז ןַײמ ןוֿפ ײגרַאֿפ : סע ךיא רעװשַאב

 רעֿפיט ןעקניז םירֿבק עלַא ןלָאז ןוא

 ,ןרָאי יד ןוֿפ ןבַײלב טינ ביוטש ןייק לָאז ןוא

 :ןרעװשַאב דניצַא ךיא ומ סקיב ןַײמ ךיוא ןוא

 ,טנעה עניימ ןיא גנַאלש א ךיז לדנַאװרַאֿפ
 רעדלעוו רעשטָארַאנ

 ןרעהרעד טינ טעוװ דניקנגרָאמ סָאד רָאנ ביוא רַאונַאי ןטס0

 .טדנעוועג טציא םיא בָאה ךיא ןיהווו ,סָאש םעד 144
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 סקירעיורט ןייק טינ גניז

 ,םקירעיורטמ ןייק טינ גניז

 ןעמעשרַאּפ טינ וט
 .רעיורט םעד

 .ןטַאררַאֿפ רעטרעוו
 ןעמענ ךיז ןלעטש סע

 .רעױּפַאק

 יינש ןּפױא קוק
 ור ןַײז טימ טכַײלַאב ןוא
 : ןורּכז ןַײד
 .ןצרַאה ןַײד ןוֿפ ךארּפש יד זיא טכיל
 --- וד ןוא
 .ןרָאבעגיַײנ

 ,יינש םוצ רעגניֿפ ענַײד קערטש

 עטלַאק יד וצ
 .ןבעוועג
 יז ןיא וטסעוו ןזיילסיוא

 רַאורבעפ 8 ענעטלַאהַאב סָאד רעדלעוו רעשטָארַאנ
 .ןבעל 104
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 װַאלצוב וצ געוו ןֿפױא

 ,ןשטַײב וצ גונעג ,דרעֿפ יד טלַאהרַאֿפ

 :רעטניהַא ּפעק יד ףרָאװ ַא טוט ןוא
 ןשמַײד עגנַאל ,עקילעדַא ייווצ

 ,רעטניווצ עזַאּפ ןטרָאד ןרישרַאמ

 ,ןרױרֿפױַאֿפ -- טנעה ,סעּפמולק ןיא --- םיֿפ יד
 ;לּפָאנ רעד ךיוב ןיא ייז טרעטיצ סע

 .לּפָאק רעדנָאלב רעד ,ןַאזיטרַאּפ רעד

 לטיר ַא טימ רעטנוא ייז םסַײמש רע
 ;עדַאגירב ןיא רצוא םעד טריֿפ ןוא
 לטימ ןכיוה ןוֿפ טײל יד --- ָאהיָאה
 .יאדוװַא קידתחנ טינ רָאנ זיא

 קיטכַאמלַא ךָאנ טָאה גָאט א קירוצ

 .ןדרָא ןוא ץיירק טלקניֿפעגּפָארַא

 קיטכַארּפ ןוא םיז ןוא ךעלרעטיר יו

 ! ןדרָאמ ןוֿפ טקא רעד ןעזעגסיוא טָאה

 רעטכעלעג ףיוא ץעמע טָאה דניצַא

 .השעמ 8 ןיא יו ייז טֿפושיּכרַאֿפ

 רעטכעוו םעד ַײב קַאבַאט ןעלטעב ייז

 .עסַײש רעלטיה :רעטנוא ןעקּפַאה ןוא

 ,לקץז ַא סױרַא טיצ לּפָאק ןוא
 ...ןעײרדרַאֿפ וצ קַאבַאט ייז טגנַאלרעד

 לקע ןקידנעילג ןַײז טליק'ס א = עי רעשסארש 2
 .ןעיינש עקידוועמעש החרוש א 1044
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 רעדלעוו רעשטָאי
 רַאורבעּפ ןטס7

1044 

 טרובעג

 שַאלַאש ןוֿפ ןגַײװצ יד ךרוד ןגער 8 ןַײרַא טגנירד
 .שֵא ןיא ךעלעקנוֿפ יד ףיוא ןלַאֿפ סנּפָארט יד ןוא

 ,יורמש טימ ןוא רעטעלב טימ טקעדעגוצ לקניוו ןיא טגיל
 .ױרֿפ עקידרעביֿפ 8 -- םענערױבעגיַײנ ןבעל

 ,טנירעצ ןוא םרעמיש רע יו ןּפָארט 8 ףיוא יז טקוק
 ,דניק ןרַאֿפ ןעמָאנ 8 עלעגיּפש ןַײז ןיא יז טכוז

 ,ַײברַאֿפ ךיז ןעיירד ןוא ףיוא ןעמענ טנזיוט ןעגנירּפש
 ,ַײלב ןוֿפ רעמינּפ טימ ךיז ןצלעמש ןוא ייז ןקערש

 ,גנַאלרַאֿפ ןַײמ זיא סָאד טינ :רענעריובעגיַײנ רעד טנייוו

 ,גנַאלק ןטקנעבעגסיוא םעד ךלימ סעמַאמ רעד ןיא טרעטשינ

 -- טניֿפעג יז ןעמָאנ 8 טייקלקנוט רעסיז ךרוד זיב

 !דניק ןַײמ ,ינעטָאג ןַײמ : םיוא ןכיוה ןּפיל עריא
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 שינעגעזעג

 ֹא

 .גנאזעג ןַײמ ןוֿפ טָאטש וד ,ךיד ךיא ליוו ןענייוװַאב טינ ,ָא

 ,םעֿפרׂשרַאֿפ זיא םינּפ ןַײד שטָאכ ,ןדָאב ןַײד ךָאנ זיא טכַײֿפ לַײװ

 ,ןרעטש ןיא טילנעצ טכַאנ ַא יו ןײגנַײרַא ריד ןיא ליוו ךיא

 ,ןביוש עלַא ןיא ןטכַײלנַײרַא

 ,רעמענירב

 ,סענילַאמ

 ָא"רנה םעד ןוֿפ ּוװַא ,זיולק םנוָאג ןיא ןטכַײלנַײרַא

 -- ,ָא ר ג ןבילבעג זיא'ס ןוא ה רעד זיא ןטירעגקעווא

 ,תוא רעד זיא גוו)

 (? המשנ ןַײמ ןיא דניצַא רע טלנָאװ יצ

 ףיוהלוש ןֿפױא קיצנייא ןבילבעג ,לוש רעסיורג ןיא ךיוא ןוא

 ,טייקמוטש יד ,טײקנעגנַאגרַאֿפ יד ןטיה סָאװ ,טנעװגנוטסעֿפ טימ

 -- םקעז סָאגןושַארטס ףיוא ןוא

 ,עדאקירַאב עטצעל עמַאס יד

 דרע'רד רעטנוא ןלַאנַאק יד ןיא ךיוא ןוא

 ןדִיי ןבָאה'ס ּווו

 ,טֿבוט-םויעג ַײמ ןטשרע םעד ןוא גנוַײרֿפַאב רעד ףיוא טֿפָאהעג

 ,ןרעטש ןיא טילגעצ טכאנ א יו ןיײגנַײרַא ריד ןיא ליוו ךיא

 .ֿבורח רעדָא ןבילבעג -- זיוה רעדעי ןיא ןטכַײלנַײרַא

 ! ןבעל ייז רימ רַאֿפ -- טינ יצ ָאי ןבעל סָאװ רעמינּפ ןיא

 םערָא ןטקַאהענּפָא טשרעקָא ןַײז שטנעמ ַא טליֿפ סע יוװ לַײװ

 -- רעגניֿפ ןטדײשעגּפָא ןוֿפ םענעדליג םעד גניר םעד טעז ןוא

 דנוברַאֿפ םעד ךיא ליֿפ ָאיױזַא

 ,רעזַײה טימ

 ,םירֿבח טימ
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 ב

 .ןבַײלברַאֿפ וטסעוו ַאזַא ןוא עביל עטשרע ןַײמ טסיב וד
 טלעוו רעד ךרוד ןעמַאנ ןַײד גָארט ךיא
 עדייז רעטַײװ ןַײמ טָאה'ס יו
 ,לסקַא ןַײז ףיוא ןּכשימ םעד םאלֿפ-רבדימ ןכרוד ןגָארטעג
 (! גערב ַא ןעז וצ טֿפָאהעג ךיוא ךַאד טסַאה ,רענַײמ עדייז ,ָא)
 -- ןרעדנַאװ םינ לָאז ךיא וו ןוא
 טעטש עלַא ןלעוו סע

 ,טלַאטשעג ןַײד ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ
 ןעלצרָאװרַאֿפ טינ ךיז לעװ ךיא
 ,דרע רעדנַא םוש ןייק ןיא
 ןעלצרָאװרַאֿפ טינ ךיז ןָאק'ס יוו ױזַא
 ,לּפָאנ ןגנַאל ריא ןוֿפ ןסירעגּפָארַא ,םולברעסַאװ יד
 -- ,רעסַאװ ןקידנקירד רעטנוא ןדָאב לציּפ ןיא קירוצ
 ,םעילַאװכ יד ןוֿפ טנורגּפָא רעביא ןרױלרַאֿפ ךיז טעדיוה ןוא
 -- -- ןסירעצ זיא םעדָאֿפ רעד זַא טינ םעז רענייק ,רענייק ןוא

 ג

 -- רענַײד שידִיי רעד רימ זיא טינ לָאמ ןייק ךָאנ יו רעַײט ןוא.;

 טיונק רעקידעקנַאצ רעד

 ,דימּת-רנ ןטמותירַאֿפ ַא ןוֿפ

 :ןעירשעג דניק לציפ ַא טָאה ןושל-עמַאמ ףיוא רָאנ לַײװ

 ,רעטָאֿפ --
 !עמ ַאמ :רימ טלעֿפ סע טלעוו רעד ףיוא רעטרעוו עלַא ןוֿפ
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 ד

 זָארג ַא טגָארט סָאװ ,דניק סָאד ןיב ךיא

 .ןעליוק םיא טריֿפ עמ תעשב

 ןרער-עיצַאזילַאנַאק ןיא ןטלַאהַאב ױרֿפ יד ןיב ךיא

 ,ךיוב ןוֿפ טדײשעגּפָא טינ ,םענעריובעג-טשרע טימ ןיילַא

 טכוד סע זַא ,ךעלדנעמוא ױזַא זיא טנלע רעד וו ןוא

 -- ץומש ןיא ךיז ןעקשוילּפ סָאװ זַײמ ףיוא

 ! םיכָאלמ רָאנ ןעגניז סָאד

 םונ רעשלעוו ַא יו קישטיינק ןוא ָארג ןקז רעד ןיב ךיא

 ,קיצנַאװצ רָאי א ןעזסיוא רעטלע םעד ןרַאנּפָא םוצ ףרַאד סָאװ

 "ףרַאד עמ יװ רעגנַיי" לגנִיי םָאד ךיא ןיב קיטַײצכַײלג ןוא

 ,רעגניֿפ יד ףיוא ןבייה ךיז ןוא םינּפ'ס ןבראקעצ זומ סָאװ

 ,ןבָארג ןיא םענעלַאֿפעג ַא ןוֿפ טרָאװ עטצעל סָאד ןיב ךיא

 שטנעמ ןטמיילעג 8 ןוֿפ טײקנֿפלָאהַאב-טינ יד ןיב ךיא

 -- ודלַאה םעד וצ ןקערטש טינ טנַאה יד ןעק סָאװ

 .ןעַײרֿפַאב וצ ךיז

 לוויטש יד ןיא רעוולוּפ טימ טָאמש ןוֿפ קירוצ טמוק סָאװ ,רעד ןיב

 | רעטער א ןוֿפרעד ףאש ןוא

 ,םלוג םעד לרחמ רעד יו

 הילּת רעקידעּפירקס רעד ףיוא רעטמבילרַאֿפ דליוו רעד ןיב ךיא

 .(ורֿפ עקידנעלכיימש א טַײװ ןוֿפ ןַײא ןגייז ןעלּפַא יד)

 .רעטנערברַאֿפ א ןיוש ןיב ךיא

 ,רענערױרֿפרַאֿפ ַא

 ,רעטּפעקעג
 .דיל ןַײמ ריד וצ טמיווש -- עיליוו רעד ןופ םָארטש ןטימ רָאנ
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 ה

 -- טדנעשעג ךיד ןבָאה סָאװ יד םינ
 .ןרעהעג וטסעוו ייז טינ
 ןרעיומ ענַײד וצ ינק יד ףיוא ןעזױּפ עדנילב ןלעוו יז
 .ןכעטשעצ לָאמ 8 ךָאנ טייקדנילב רעייז ןלעוו רענרעד ןוא
 --- רַאנַאּפ ףיוא ןקלָאװ רעד ןַײז םחרמ טינ ךיז טעוו סע
 ,תוליֿפּת ףיוא ןרעֿפטנע רע טעוװ ןצילב עקידרעוװַאשז טימ
 ןָאט סיר א דרע'רד ןוֿפ ןיילַא ךיז ןלעוו רענייטש-םלוע-תיב
 ,סינּפ ןיא ךיז ןֿפרַאװ ייז טעוװ רעדנוזַאב תוא רעדעי ןוא
 ,טולב רעזדנוא יו םיור זיא סָאװ ,רעטסױלקיַאנַא רעד ךיוא ןוא
 ,ןרימ עלָאמש ענַײז ןעלגיררַאֿפ גנומערַאברעד ןָא טעוו
 ןעגנילק ןלעוו -- רעּפוק ןוֿפ טדימשעגסיוא הללק ַא יו ןוא
 .טָאמש רעקידרעמעד ןַײמ ןיא רעקעלג עטלַא יד יז רַאֿפ

 --- ןדִיי ןייק טָאטש ןַײמ ןיא ןבַײלב טינ רעמ ןלעוו סע ביוא ןוא
 .ךעלסעג יד ןיא ןעניווו תומשנ ערעייז ןלעוו זיא

 מ סוּפ זיא זיוה ַא זַא ןעניימ טעוו'ס רעוו ןוא

 ,ןײגנַײרַא טעוו ןוא

 ,רעגעלעג 8 ןטיירג ןוא ,שימ א ,ץעג 8 ןלעטשפיוא ןוא
 ,דמעה ןענוֿפעג ַא ןָאטנָא ןוא

 דיילק א

 -- ,עלײשטַאֿפ ַא יצ

 רעדניק עניילק ןוֿפ ןייוועג א ןרעהרעד טכַאנ ַײב רע טעוו
 .בַײל סָאד םיא ןצארעצ ןזַיײאביר ַא יו טעוװ דמעה'ס ןוא

 בומש רעד סױרַא לוד רע טעוו ןֿפױל זיב

 ןסיוועג ןַײז יו

 בָאר 8 ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 .ןריהעג יד ןיא ןַײרַא קירק טלָאװ

 ,ןגָאירעד טינ םיא טעוו ןטַאש רעד זַא -- רע טעוו ןֿפױל ןוא
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 ו

 םילגרמ עסעוורָאב ןעמוק ןלעוו סע טלעוו רערָאג ןוֿפ
 .לכיה ןטבױרעג-דלָאג ןַײד ןיא ךעלגַײװצעברעװ ענירג טימ
 ץרַאח ןַײד ןוֿפ ןּפעש טעוו רעכעלטיא ןוא
 ׁשַא ןֿפױה ַא
 םייהַא ןעמענטימ ןוא
 .ןטכַײלַאב וצ למירד ןגנַאל םעד

 ,טכַארּפ ןַײד ןוֿפ ןטָאש םעניא ןסקַאװעג ןיב סָאװ ,ךיא רָאנפ ראג
 ,הליגמ עקיטולב ַא יו -- רעטַײװ ךיד גָארמ ןצנַאג יא 8
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 דלַאװ ןוֿפ לדיימ סָאד

 ; ןזייל טינ דוס םעד ןעק רענייק ןוא
 ? טסייה יז יו ,לדיימ סָאד זיא רעוו
 ןזייב ןיא טסברַאהָאטעג ןיא טמוק יז
 ,טסיירמ ,חיר-המקנ טיירּפש ןוא
 ןרָאה םענירג סגנילירֿפ םעד יװ ןוא
 -- זַײא רעטנוא ןזָארג ןרעהרעד
 ,ןרָאצ ןיא טדימשעגנַײא ,ןעמ טרעהרעד
 ,זַײרּפש ריא ןוֿפ ןוגינ-זיילסיוא םעד

 ןברָאֿפעג דנָאלב ןקָאל יד לָאמ ַא

 .טַאק א ןוֿפ עטבילעג ַא יו

 ,ןברָאהרַאֿפ ,טײרדענֿפױנוצ לָאמ א

 ,טַאדלָאס ַא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ לָאמ ַא

 .ענָאנ א ןוֿפ רעדיילק ןיא לָאמ א

 ביומ ַא טימ קילושז ַא לָאמ ַא

 הנּכס יד רעבירַא טננירּפש סָאװ

 .ביורט ַא ךרוד ןסיורד ןוֿפ טמוק ןוא

 םדוק יוװ ךָאנ טרעווילג --- יז טמוק ןוא

 טּפוגרַאֿפ טרעוו יז רָאנ .עקסַאמ ריא

 .םעדיוב ןקידנעננעה רעדעי טימ

 .טֿפול יד יז טמעטָא סרעסעמ יו

 ןרעלק וצ טַײצ טָאה יז רעדייא ןוא

 דלַאב ןוא .לָאצ יד טיײרגעגנָא זיא

 ןרעטש ליֿפ יוזַא טימ טרעצנַאּפַאב

 .דלַאװ ןיא טננערב ןוא סױרַא טריֿפ יז
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 עווקסַָאמ
 ײמ

1044 

 .עלַא ןבַײלב סע דלַאװ ןעַײרֿפ ןיא

 .טסוק ןוא ּפמוז ךרוד קירוצ --- יז ןוא

 ילַאקנַאיצ טימ עלעקעז 8

 ,טסורב ריא וצ טעילוטעגוצ זיא

 ,ךעלזָאנ יד טימ חטש םעד טּפַאנש יז

 ,טָארט ריא -- טכַאנ ןוֿפ גנעל רערָאג ךרוד

 -- ךעלזָאר ןעולג סנטָאש יד ןעוו ןוא

 ,טָאטש יד טמיווש רעַײֿפ-לּפענ ךרוד

 ,עטירד ,עטייווצ ַא ןיוש -- רעדיוו ןוא

 ? רעוו יצ ,ףרָאד ןוֿפ עטרעיוּפ ַא

 הטיחש ץמַאס ןיא ןַײרַא טלַאֿפ יז

 ,רעטילימ ךרוד טּפַאכעגמורַא

 ,ןלַאנַאק עקיצומש יד ךרוד רָאנ

 .ןַאֿפ א יו הנחמ ַא טריֿפ יז

 ,ןלַארמש ןעמענ רעדלעוו יד ןעוו ןוא

 ! ןָאילַאטַאב 8 ייז ןיא טבעל ןיוש
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 ןדִיי ענערױרֿפרַאֿפ

 יינש טימ רעדלעֿפ רעביא ןעזעג וטסָאה

 ? ייר ַא ךָאנ ייר 8 ,ןדִיי ענעריורפרַאֿפ

 ,ָאלב ןוא טלמרימרַאֿפ ,םעטָא ןָא ןגיל ייז

 .ָאמינ סרעּפרעק ערעייז ןיא זיא טיוט רָאנ

 ,טסַײג רעד ןרױרֿפרַאֿפ ץעגרע ךיוא טלקניֿפ'ס לַײװ
 .טזַײארַאֿפ עילַאװכ א ןיא ,שיֿפ רענעדליג א יוו

 .ט כ א ר ט רעדעווטעי .טינ ןגַײװש .טינ ןדייר ייז
 .טכַאנ ַײב ךיוא יינש ןיא ןרױרֿפרַאֿפ טגיל ןוז יד ןוא

 רירֿפעג ןיא ּפיל רעכעלזָאר א ףיוא טילג סע
 ,ריר ןייק ןבעג טינ ךיז ןעק ןוא לכיימש ַא

 דניק'ס קירעגנוח טגיל ןעמַאמ רעד םעל טָארט ַא

 ,דניצא ןגייז טינ םע ןעק יז :ענדָאמ ןוא

 זַײרג ןטעקַאנ ַא ַײב טסױוֿפ א טרעווילג'ס ןוא

 .זַײא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב חוּכ ןַײז טינ ןעק ןוא

 רעהַא זיב טכוזרַאֿפ ןטיוט ײלרעלַא בָאה'כ

 .רעמ ןרעדנווו טינ רענייק ןיוש ךימ ןעק'ס ןוא

 סָאג 8 ףיוא ץיה רעקילוי רעד ןיא דניצַא רָאנ

 : תעגושמ טלַאֿפַאב'ס יוװ טסָארֿפ א ךימ טלַאֿפַאב

 -- ןייבעג עָאלב סָאד ןגעקטנַא רימ טייג סע
 .ןיילּפ ןקייינש ףיוא ןדִיי ענערױרֿפרַאֿפ
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 ,טכיש רענלמרימ טימ ןגױצַאב טרעוו טיוח ןַײמ

 .טכיל סָאד ןוא טרָאװ סָאד ךיז טמענ ןלעטשּפָא ןוא

 ,זַײרג םַײב יװ ,טרירֿפרַאֿפ גנוגעווַאב ןַײמ ךױא וא נט נס
 .זַײא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב חוּכ ןַײז טינ ןעק סָאװ 104
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 לביימש םעגעטלַאשרַאֿפ ןוֿפ רעדיל

 םיטש ַא

 ֹא

 ןכייה יד טשיורעגכרודַא סקידלנילֿפ ַא טָאה סעּפע

 .ןכיירגרעד וצ סע טנַאח א ןָאטעג קערטש ַא בָאה ךיא ןוא

 :ץליטש ַא םיטשרעמוז 8 ,םיטש ַא טרירעגנָא ךימ טָאה
 ?וליֿפַא טינ ךימ טסֿפור ןוא ןיילַאךייא ומסבעל עשז יוו" --

 .טינ טסעורעד וד רָאנ ,ָאד ךיא ןיב ןרעטמש א גָאט ַײב יו

 ."טינ טסענ יד טלעֿפעג ריד רָאנ ,טלעוו יד רָאנ זיא טסענ ןַײמ ןוא

 ,ןענוּפשרַאֿפ ךימ םעדָאֿפ ןצראווש א טימ טָאה םימש יד ןוא

 -- ,ןענוז ןביז רעטניה ןגָארטרַאֿפ ךימ טָאה םיטש יד ןוא

 ןזעוו ןימ אזא ןיא טלדנַאװרַאֿפ םרָאד ךיז טָאה יז ןוא

 .ןועוועג ןיוש לָאמ ןייא זיא'ס לַײװ ,ןרעוו וצ טינ לָאמ ןייק
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 ןפיל עֿפרַאש יד

 ב

 ,לדיר ַא יו ןבָארנעג ךימ ןבָאה ןּפיל עֿפרַאש יד

 ,ןטנַאילירב ענעטַאשרַאֿפ טסַײג ןַײמ ןוֿפ ןבָארגעגסױרַא

 לדיֿפ עמוטש א ןַײז ךיא טלָאװ ,טרעקאעג םינ וטסלָאװ ןוא

 ,ןטנַאקאבמוא ןא םי-ךעגנַאלק ַא טימ

 געמרַאֿפ סיורג ןַײמ טסווװועג טלָאװ ךיא טינ ןוא
 | ,ןטכיש עקידנרָאי רעטנוא טלגיזרַאֿפ
 געט ןוֿפ לגיּפשּפָא םעד ךיז ןיא ןעזעג טלָאװ ךיא טינ ןוא
 .ןמכיל עקידנעמיווש רעסַאװ קיטכַאנ א טעז םע יו

 ,רעיורט רעטיירגעגוצ ,לסיירטעג-דרע זיא םורַא דנור

 ,טלעצעג יַײרט רעזדנוא טלקעלֿפרַאֿפ זיא ןטימ ןיא רָאנ

 : רעיוא ןיא רימ טעקרָאוװעג ביוט ַא יו טֿפַאשביל ןַײד טָאה סע

 "! טלץוו ַא ָאד ןֿפַאשַאב ,טלעוו ןוֿפ טמױצענּפָא ,רימָאל ,ָא"
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 זדנוא טכוז עמ

 ג

 .לּפערּפ רעדעי ןַײז ןעק רעפעמ א ,זדנוא טכוז עמ

 .טָאנ ןקיזיורג ַא ןוֿפ םירמ יוו טניחריּפש יד

 ?לּפענ ַא טימ טצישַאב ןדייב זדנוא טָאה רעוו רָאנ

 ...ֿטָא ,רע טלקיוו טָא ?לּפענ םעד ומסעז יצ

 ןברַאֿפ ּווו ,טײקָארג ןוֿפ ץַאלַאּפ םעד טינ טפעז וד

 .ָארג ןיא ןעקניזרַאֿפ עטקיטשרעד רעדניק יו

 ,ןברַאנ עטעקַאנ יו עדייב טרָאד ןגיל רימ

 .ָאטינ רענייק זיא --- ןדייב ןוא לּפענ ץיוח

 ןּפינק ךיז טמענ ליומ ןַײמ טיײקָאטינ רעד ןיא רָאנ

 :קרעמַאב ךיא טציא טשרע .עטיור ךעלרעַײֿפ וצ

 !ןּפיל ענַײד סױרַא טײקָארג ןוֿפ ןעילב סע

 ? קרעוו ענלּפרוּפ סָאד ןֿפַאשַאב טָאה רעוו רָאנ

 יו עז ןוא !לּפענ רעד ןֿפַאשַאב ייז טָאה סע

 ,דניצַא ןֿפוג יד ןוֿפ ּפָא ךיז ןלייט ייז

 :ץֿבט יד ןּפיל ַײב קיטנעק ןיוש זיא אזא

 ,דנילב ןוא רוּכיש ערעדנַא זיולב ןביל ייז
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 שַא ךעלטעלב

 ד

 -- ,ווירב ענַײד טימ יימ םעראוו ךיא

 ,ןגעמרַאֿפ רעקיצנייא ןַײמ

 שא ךעלטעלב עניד ןבַײלב סע

 ,טלקנירּפשַאב םערעווילג טימ

 : ןגערֿפ ןעק ,ןענעייל ןעק ןילַא ךיא סָאװ
 ,ווירב עני ד םימ ייט םערָאװ ךיא

 ? ןגעמרַאֿפ רעקיצנייא ןַײמ

 ! חֿבצמ ַא ןוֿפ טניוו רעד ןַײז רעמוטש לָאז
 !ןגעװַאב םינ ךיז רעמ ןטָאש ןַײמ לָאז
 -- זָאלב ןייא

 טייקנייש עקידנלייה ןַײײד לַא ןוא

 ,ןגעוו עלַא ןכַאמ קיטכיזרעֿפײא טעוו

 ,ש8 ךעלטעלב ןיא רימ וטסיב רעַײט יו

 ,שַא ךעלטעלב ןיא םיוא וטסברַאטש קיטכיל יו

 :ןגערֿפ ןעק ,ןענעייל ןעק ןיילַא ךיא סָאװ
 ,וירב ענ ַײ ד םימ ייט םערַאװ ךיא

 ? ןגעמרַאֿפ רעקיצנייא ןַײמ
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 ןיורק עָארג יד

 ה

 ,ןגיוא יד טימ לטניּפ ַא יו טרעיודעג רעמ טינ טָאה סע
 -- ךַײלג ןוא .ןייגרעטנוא לָאז טלעוו יד גונעג ןעוועג זיא'ס רָאנ

 ןגױצַאב ךיז טײקָארג א רָאהלדיימ עצראווש רעביא טָאה
 .ךַײט ןיא עילַאװכנוז א טקעדרַאֿפ סָאװ ןקלַאװ רעטכַײל יוו

 ,טרעטַײלעג טלעוו יד קירוצ ךיז לכיימש ריא ןיא טָאה ךָאנרעד

 .ליוק ַא טקַאהעגכרוד טָאה'ס ּוװ לסקַא ריא טשוקעג בָאח'כ ןעוו

 ,טרעטַײװרעד ןוא טנגעזעג ךיז ןבָאה םינונינ-םיוט יד

 !לױמ ןַײמ ייז ןעננולשרַאֿפ טָאה סע :טכַאדעג ךיז טָאה רימ רָאנ

 ,רעטסענ עטביורעגסיוא ןוֿפ יו ,ןעמוקעג זיא טייקליטש ַא
 .רָאװ יד ןעוועג טדימשעג זיא --- טייקליטש ןוֿפ טימ רעד ןיא ןוא
 ,רעטסעווש עלַא רַאֿפ טבילעג טָאה יז ,ןײלַא ךיז רַאֿפ טינ לַײוװ
 ,רעטסעב ןַײמ ,רערעַײט ןַײמ ,ןַײז טינרָאג ךָאד ןעק שרעדנַא" לַײװ

 ."רָאה ענַײמ ןוֿפ ןיורק עָארג יד ץרַאוװש ןרעוו טינ ןעק'ס יו
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 רעדמערֿפ רעד

: 

 טכאנ רענעי ןיא יוװ ,ןעניז ןָא ריד ךָאנ ךיז ךיא גָאי סָאװ

 ? טכַאלעג ןוא ןרעטש יד ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז טסָאה וד ןעוו

 ?זיא וו ּפיל ןַײמ ףיוא םעמָא ןַײד ןוא ?וטסיב ווו דניצַא
 ,םיֿפ ענַײד טמערַאװ סָאװ טםעלעקפ םעד אנקמ ןיב ךיא

 .ןָאמ ןטיור ןַײד ךיא טָאטשנַא רע טנייז ןּפילטשינרָאנ טימ

 .ןָאילַאדעמ ןַײמ טסורב ןַײד ףיוא רע טצלעמש ןעלּפַא-טכילמוא טימ

 --- טליֿפרַאֿפ םיא ךרוד טרעוו טלמרעצרעד טינ בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןוא
 ,דליב ןַײז ןוֿפ ןברַאֿפ יד טימ טקימעזעג טינ ,רעלָאמ ַא

 -- ןַאּפש ןַײמ ריד טימ זיא ןעגנַאגעגטימ טינ סָאװ ,טקידיײלַאב
 ,ןַאמ ןדמערֿפ םעד וצ טקיבייאעגוצ --- םקונ ךיז וטסיב

 -- טכיש רעקידנזיור ַא ּפָא ןדייב זדנוא טלייט סע שטָאכ ןוא

 .טכיל ןשָאלעגסױא סנרעטש ַא רַאֿפ רעטַײוװ ריד ךיא ןיב

 -- דיילק ןדַײז ןַײד יו טעשרָאש רע סָאװ ,רעבָא ןטָאש ןַײד
 ,דײרֿפ ןַײמ זיא ןטַאש ןַײד .טלַארטשעגֿפױרַא רימ וצ וטסָאה

 .םילבעג שירֿפ רעביא ,ןמָאש רעקידעבעל ןַײד ,טצײלֿפ רע
 .םימש ןַײד ןיא לכיימש םוצ םיווש ןוא םיא ףיוא ךיז רעדַײלש ךיא

 .ףָארטש א רימ ףיוא טליג סע .טינ ךיא ןעק ןרירַאב ךיד רָאנ

 ,ףָאלש ןַײד טכַאװַאב דרעווש עקירענייב ַא יו רעדמערֿפ רעד

 .בעוושעג ןשימרוטש ןַײד ךָאנ ןגַײװש ןטליטשעגנַײא ןַײד אמעג רענליוו
 .בעל ןוא .קנעב ןוא .ןיז א ןָא ןעקנעב רעטַײװ זומ ךיא ןוא 1441
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 איבג רעד
 שטיווָאנמלק ,ז ןוֿפ קנעדנָא םעד טקיליײיהעג

 ֹא

 טמענ ,רענַײמ ןכש רעד ,םיא ןעמ טפור איֿבנ סָאװ ,רעד ןוא

 דמעה ַא םעד ןוֿפ יינ" : םותי םוצ טגָאז רע ןוא תילט ןַײז

 -- ,טלעוו רעד ףיוא ארומ ןָא קוק ןוא בעל ןוא ןָא סע ומ ןוא
 ."טלעטשרַאֿפ טײקיטכַאמ ןַײד טָאה סָאװ ,טנַאװ יד זיא סבעווניּפש לַײװ

 סיר ַא ךיז איֿבנ רעד טיג רעלדָא רעָארג א יוו ןוא
 : םיֿפ ענַײז רַאֿפ טינק רע ןוא טעגרהרעד טניל סָאװ םעד וצ

 -- טָאמש רעד ןוֿפ תונברק יד ןלייצרעד טסלָאז ,רעדורב ןַײמ"
 "! טָאג רעקידמערוטש רעזדנוא --- ,המקנ יד ,ךיז טגָארט יז

 -- ,זַײרק ַא ףיוא םרעדור ןוא ךַײט ןיא טלַאֿפ סָאװ ןיימש ַא יו ןוא

 .זַײרג םעד ַײב םינּפ רעדעי ןעקנוזעגנַײא טרעוו ױזַא

 טכַאלעג טָאה סע רעוו ,"עגושמ" : טגָאזעג טָאה סע רעוו ןוא

 -- ,טכַאנ רעד ןיא ןעגנוזעצ ךיז איֿבנ רעד טָאה לָאמ ןייא ןעוו

 :דײשַאב םעד ןעגניז םענוֿפ ןבעגעג רימ טָאה רע רָאנ
 ."דיירֿפ מימ יז ןגענַאב ךיא ,המקנ יד ךיז טנָארט יז"

 ב

 ןומה םוצ ףיוהלוש ןיא רע טָאה ױזַא
 : טנרָאצעג
 ,ןיורק רעַײא קָאטשניר ןיא זיא ןלַאֿפעג
 ? טנרָאװַאב יז ריא טָאה יו
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 -- ,ןיז םַײב טינ סָאװ ,יד יב ךיז טנרעל טייג
 ,עלוד יד
 ,ןיחַא טייג .הסיֿפּת ןיא סאנ-שדקחה ףיוא
 ! הלואג ןוֿפ רעמיורמ ריא

 ,לױנקרַאֿפ ןייא --- םיעגושמ עּפוק א
 םינּפ ןייא
 --- ,ליוק יוװ ,שינרעטצניֿפ ןיא םילגעג טרָאד טָאה
 ,םיאנוׂש יד ןוֿפ קזוח ףיוא

 קנוֿפ 8 ןָא ,עטייווצ א ,ךָאװ ַא טרַאּפשרַאֿפ
 .ןדָאנג טימ

 -- קנורמ ַא רעפַאװזַײא ןעוט ייז ןעוו ןוא

 .ןדָאזעצ םע ךיז ךַײלנ טלָאװ

 .ןייג ,ןדייר ןיוש טנעקעג טינ ןבָאה ייז
 תויח יו
 ןיילא ךיז ןבראמש ןרַאֿפ םעשזירגעג
 .תויוועה ענרעּפוק טימ

 ,לעצ ןיא ןַײרא זיא אנוש רעד ןעוו רָאנ

 --- "ןקוקַאב"
 ,לץֿפַאב א ךָאנ יו ,עלַא ןבָאה ייז
 --- ןּכוסמ ,גנורּפש ַא ןָאטעג

 סָאג ןיא טערטעצ עמ יו !טייטעג םיא ןוא

 .םערָאװ א
 ,תעגושמ יד טַאהעג טָאה לכׂש לַײוװ
 ,םערָא רעייז טלגילֿפַאב
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 ,טייג רעבלעק יד יו ,ענולק יד ,ריא רָאנ

 .עגולק ריא

 -- טיימעג דנַײֿפ רעזדנוא ןבָאה סָאװ ,יד ןוא

 ,עגושמ : ןָא ריא טֿפור יז

 ג

 ,ןשָאלרַאֿפ ןרעווילג סָאװ ,יד ןוא

 -- לוק רעייז םינ טרעה רענייק ןוא

 ןושל ןבעגעג רימ ןבָאה ייז

 ,לָאטש ןטילגעגנָא-קיװינש יו

 ןעמָאנ רעזדנוא ןיא לייצרעד ױזַא

 -- טרָאד ,ןביוא רעדניקנשטמנעמ יד

 ןהמשנרַאֿפ קימרוטש ךיז לָאז ןוא

 : טרָאװ סָאד שינעֿפיט רעייז ןיא

 ,רעדירב עקידעבעל ריא ,סיוא טרעה

 ,ךיוא ןבעל עטדרַאמעגסיוא יד

 רעדילג עטשטַיבעג ערעַײא ןיא

 .ךיוה רעייז ןעגנולקעגנַײא זיא

 ןעקנוזרַאֿפ --- ךַײא ןוֿפ ןכעלטיא ןיא

 .טסַײג רעייז ןוֿפ קנוֿפ א ךיוא זיא

 ןעקנוֿפ יד טינ ריא טקרעמ ןקרעמ רָאנ

 ,טזַײּפשעג ייז ךרוד טרעוו ריא יו ןוא

 קיטיינ םינ שינענייוו ןייק זיא סע

 ,דייר עקידנקלָאװ ןייק טינ ןוא

 -- קיטייוו םעד ןקיטייוו וצ טָאטשנַא

 .דײרֿפ טימ ַײנ'ס ףיוא ךיז טרעצנַאּפַאב

 ,ןרָאבעג טשרע טלָאװ ריא יו ,טיוב ןוא

 .ךַײש טינרָאנ ַאד זיא קילגמוא'ס יו

 --- ןורּכז ןוֿפ רעטיה יד ,ייז ןוא

 .ךַײא טימ ןעיובטימ ןלעוװ ייז
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 אטענ רענליוו

 עווקסָאמ

1043 

 ד

 רעיוט רעטדימשעג-זדנַארב רעד ןעוועג זיא רע
 .גנוטסעֿפ ןיא דניק עטצעל'ס טקידײטרַאֿפ טָאה סָאװ
 טסורב ןַײז טקַאהעגכרוד טָאה זיּפש א ןעוו ןוא
 -- ,ןשַאלעג ךיז טָאה קנוֿפ ןנעקטנַא קנוֿפ ןוא
 גנַאגנַײרַא ןיא ןעגנעה ןבילבעג רע זיא
 טנורגּפָא רעבירַא זדלעֿפ ַא יו טנשקערַאֿפ
 .םענייק ןזָאלעגוצ טינ דני צ ַא ךיוא ןוא

 ןרוזַארבמַא עטלַארּפעצ יד ןוֿפ זַא רָאנ

 טלזירעג ץרַאװש ןעמָארטש-עקשַארומ יו טָאה

 -- טנעוו עקידלקַאװ ףיוא טולב ןדָאזעצ

 טלּפַאצעג ךיז טָאה דניק ןוֿפ ןייוועג סָאד ןוא

 -- םעדָאֿפ-רעמוז ַא יו ןעגנַאגעגפױא ןוא

 איֿבנ רעד ךיוא ןלַאֿפעג זיא טלַאמעד טָא

 .גנוטסעֿפ לנילֿפ ַא ךיז טימ טּפעלשעגטימ ןוא

 רעברַאּפש א טשרע -- ןגעלעג זיא רע יו ןוא

 ,טרעדינעג ,טזַײרקעגמורַא םיא לָאמ ַײרד טָאה

 לבָאנש ןטילגעגנָא קיציּפש ןטימ ןוא

 ,ןגיוא עטצענרַאֿפ יד ןקיּפ ןעמונעג

 ,תודע רעד ןוֿפרעד ןעוועג ןיב סָאװ ,ךיא ןוא

 -- רעברַאּפש םעד ןגָאיּפָא םוצ טלַײאעג בָאה ןוא

 לבָאנש ןֿפרַאש ןיא : םנױזַא ךיא בָאה ןעזעג

 ;גיוא עסיורג סאיֿבנ םעד טָאה טלקניֿפעג

 לגױֿפ רעד טָאה ,טרעטנענרעד ךיז בָאה'כ יו ןוא

 רעדיוו ןזַײרקרעבױצ יירד ןָאמעג טינש א

 ןלַאֿפעגנַײרַא סנַי מ ןיא ךַײלג זיא גיוא'ס ןוא

 .רעסַאװ ןיא לַארטשנענוז 8 ןַײרַא טלַאֿפ'ס יו
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 ןזילא ןוֿפ לגנִיי סָאד

 דוד-ןגמ רעצרַאוװש רעטנערבעגסיוא ןַא

 ,ןרעטש ןַײז ףיוא

 ,עװעּפָארק סנטלָאק יו רָאה יד

 ,גנילירֿפ ןיא זַײא --- ןגיוא יד

 ,סעטַאמש ,רעכעל רעטנוא ןּפיר עלעג עטצרַאטשעגסיוא ןוא
 ,ךאילש רעגרעכסגינעק ןטימ ךיז טגָארט ,לגנִיי ַא טלַײא
 .ןקעטש ןטָאוװעקוס ןָא טנעלעגנָא

 ,רעסַאװ ןיא ךיז ןעלּפָאט סעברעוו עטיירב

 --- ןעגנַאז יד ךרוד ןקָאל ךעלמילבנרָאק

 ,ןקעטש ןָא טנעלעגנָא ,לגנַיי סָאד ןוא

 ,סױרַאֿפ טלַײא

 .ץכעסקַאװ יד םיא רַאֿפ טינ יו

 טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ זיולב

 ,רעטניהַא ףרָאװ ַא ּפָאק םעד טוט רע

 : םערוטש רעד ךָאנ זיא טַײוװ יוו ,קידנשרָאֿפ לגױֿפ ַא יו

 .טנָאי עמ ,ךָאנ ךיז טכַאד םיא

 ,לַײאעג ןַײד זיא ןיחווװ ,דניק ,רימ גָאז ---

 ?ץעמַאמ-עטַאט 8 ,בוטש 8 ריד ףיוא טרַאוװ יצ

 ,לַײװ ַא ףיוא טרעווילגרַאֿפ ןיימטש רע טבַײלב

 : חמח-יוקיל א טלוֿפרַאֿפ טלעוו יד טלָאוװ'ס יו

 ,מינ םענייק בָאה'כ --
 ,ןענארַאֿפ לוש 8 זיא ענליוו ןיא ,טגָאז עמ
 ,ןטרָאד ךיא לַײא
 -- ?ןענַאד ןוֿפ טַײוװ ךָאנ זיא'ס
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 גרַאב 8 ףיוא עדייב ךיז רימ ןלעטש
 .ןענַאּפש וצ ןיהוװ ןָא םיא זַײװ ךיא ןוא

 עברָאט ןיא טלעוו יד רָאג רעטנוא רע טבייה

 ןייג ךיז רעקילַײא ךָאנ טזָאל רע ןוא

 .ןייטש ןוא קָאטש ךרוד

 : ןטַײוװ ןוֿפ םיא ךיא יירש

 ,לגנַיי ,לגנִיי ---

 ןיילא וד ןוא |
 -- ?ןענאװ ןוֿפ ,טסיב ןענַאװ ןוֿפ

 רעטנוצ יו ךיז ןדניצ

 + ,ןשטיינק ענַײז

 ,דלָאנ ןעָאלב ןצלעמש ןעמענ ןגיוא יד

 :ןזַײװַאב ךיז טײקצלָאמש ַא טוט לקניוװ-ןּפיל םענוֿפ ןוא

 ? אה ,ךיא ןיב ןענאוו ןוֿפ ---

 !ןז ַי א ןוֿפ ןיב ךיא
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 גרעבנעטיוו קיציא

 ֹא

 --- רעדיוו ךיד ךיא עז

 גָאמ רַאֿפ ילוי ןטנצכעז םעד טלָאמעד יו

 ,רעדינ רעד וצ ,ךייה רעד וצ טניוו ךיז סָאװ ,דרע ןַא ףיוא
 .גָאװ ענרענייב א ,עטלַא-קידתורוד א יו
 רעדיוו ךיד ךיא עז
 ; גָאז ןוא

 .גָאמ רעקיטנַײה ןַײד --- ןגיווועגרעביא טָאה רע

 ב

 טנזיוט קיצנַאװצ

 ,עטצעל

 ,עדימ

 .,.םנ 8 דלאװעג טימ ןקעוו

 הדירמ יד טרעדנוה ןטיירג

 ,תעל-תעמ 8 ךָאנ תעל-תעמ א

 ,ןטש רעד טנזיוט קיצנַאװצ יד וצ טמוק
 ןטָאבעג טרעוו ױזַא ןוא
 : םנזיוט קיצנַאװצ יד

 ,ןצלָאטש םעד ךַײא ןשיווצ םיוא םיא טכוז"

 -- ,גנוטסעֿפ רעמייהעג ןיא סיוא םיא טניֿפעג

 ןצלָאמשרַאֿפ ָאטעג יד טָאה סָאװ ,םעד

 --- ,גנוטסעמרַאֿפ ןיא ןייג וצ רימ ןגעק

 ןעקנורטעג טינ סוּכ ןַײמ ןוֿפ טָאה סָאװ ,םעד

 ןעקנוֿפ עצרַאוװש יד
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 ,תעגושמ ןוֿפ
 טנזיוט קיצנאווצ

 .ּפָארַא ,ףױרַא
 טנזיוט קיצנַאוװצ
 .ּפַאק ןייא רַאֿפ
 --- טַײצ

 "! גָאט ןוֿפ ןענירטנַא םעוו ןוז יד זיב

 ,רעדינ רעד וצ ,ךייה רעד וצ דרע יד ךיז טניוו סע ןוא
 ,גָאװ ענרענייב א ,עטלא קידתורוד ַא יו

 ג

 -- ,רעדיוו ךיד ךיא עז

 לגילֿפ רעקידנעלב ַא יו סקיב ַא ןָא טנעלעג

 רעדירב ,םירֿבח ענַײד ןשיווצ

 לגיצ יד רעטניה

 .עדַאקירַאב ןוֿפ

 גנוי ןסעװרָאב םַײב רעֿפרַאוװ-ןליוק רעד ןוא

 עדַאיל ַא טיירג זיא

 ,גנורּפש םוצ עגר

 מַאנַארנ ןסייח טימ לדיימ סָאד טרעיול סע ןוא

 ,טַאק ןטנגענַאב ןיא ןַאמ וצ רעדַײלש א םיא

 ד

 עוואה ןטמימ ןיא ,שיור ןטימ ןיא
 .ןיימש ןבַײלב טנזיוט קיצנַאװצ יד
 עווַאל ןוֿפ םָארטש א יו שואָיי רעד
 .ןייבעג סָאד ןסָאגרַאֿפ יז טָאה
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 רענייק .םעטָא רעד זיא טרעווילגרַאֿפ

 ,טלַאהרַאֿפ קערש יד -- טינ ךיז טגעװַאב

 רענייטש יוװ ייז ןרעוו עלַא ןוא

 ,טלַאמשעג ןיא קילבנָא-ךשטנעמ טימ

 ,ןגעקטנַא ייז ןעניומש עלַא ןוא
 ,טדנעוועג ריד ןיא זיא ןבעל סָאד
 ןגעואב ךיז םנמַאש יד זיולב ןוא
 .םנעוו יד ףיוא סרעזַײוו-לרוג יוו

 ה

 ,ןד ןוא

 -- ,םקיב ןָא טנעלעג

 ,ץישַאב םוצ טינ רעמ יז טסֿפור וד

 .ןעקנאצ ןעמענ עטסטנָאנ יד גנַאגרַאֿפנוז םעד טימ םענייא ןיא

 ץילב ַא סױרַא ריד ַײב טסיש לקניווןגיוא םענירנ ןוֿפ

 ןעקנַאדעג יד ןרעוו ןטינשעגֿפױא ןוא

 ,יד ייב

 .רעַײרֿפַאב ןוא םידרומ רַאֿפ טבלַאזענ ייז טסָאה וד סָאװ

 ,טכַאדעג ןַײד ןיא ,ץרַאה ןַײד ןיא ןּפַאלק טנזיוט קיצנַאװצ יד

 .רעַײט ךָאנ רעמ ןרעוו ייז --- עטשואַיירַאֿפ

 ,טכַאלש ןיא ןעזרעד קלָאֿפ םעד טסלָאז וד טרעשַאב טינ זיא'ס ביוא ןוא

 .הרוֿבג ןַײז ןעזרעד ריד ןיא קלָאֿפ סָאד ףרַאד

 רוד ַא ןַײז חצנמ ןברק ןַײד טימ וטסֿפרַאד

 : הרוׂשב ַא דניקנגרָאמ םעד וצ ןלַארטשרעבירַא ןוא

 -- ,רָאג ןבעגעגּפָא בָאה'כ --

 ..רָאװ ןַימ ןוא םולח ןַײמ
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 ט

 ןביוטש ענרוּפרוּפ טימ ןלַײז ךרוד

 .ןביוש ןיא ךָאנ ןוז יד טלגָאװ סע

 -- ,רעיוד ,ערעַײמ ,ךָאנ רעיוד ,ש6

 .רעיוט רעד ןוא סָאנ יד ךיז טגיוו טע

 טנזיוט קיצנַאװצ

 .פָארַא ,ףיורא

 טנויוט קיצנַאװצ

 .ּפָאק ןייא רַאֿפ

 .וד טסיב רענייא רעד ןוא

 --- םיֿפ יד וצ ךיד יַײב ןוא

 ,יורֿפ א

 ןעלטרעפ ןזָאל ךיז טיירג זיא סָאװ

 .טנעקרעד ןויסנ ךרוד טּפַאשכביל ריא רַאפ

 טנעה ןוא ןּפיל ןוא

 :ןעלטרעצ ,ןעמעראװ ךיד לָאמ ןטצעל םוצ

 ."רעטכערעג רעד טסיב וד לַײװ ,ןייגרַאֿפ םינ טסעוו"

 םיר ַא ךיז טסוט וד

 ,טנזיוט קיצנַאװצ יד ךרוד

 -- טכיל ַא יו טיײלנַאב ךיד ביוט ַא ןוא

 .רעטכעש םעד וצ

 ז

 ,םשה-שודיק ףיוא עדייז ןַײד ,עדייז ןַײד

 בַײל קידרעקַאלֿפ ןַײז טימ ,ריד וצ זיב

 ; ןברָאֿפַאב תורוד יד טָאה

 ,תורוד יד ןוֿפ דנַאר םעד ַײב ,ָאד ןוא

 ,םעלק םענרעזַײא ןיא

 -- טָאג רַאֿפ טינ

 ! ןברק א טסיב קלָאֿפ ןרַאֿפ
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 -- רעטניה ףיוא ןדנובעג טנעה יד

 .ןכָארבעצ

 ןכָאטשעצ --- ןגיוא

 .זיּפש ןקיצנַאלג טימ

 ,ןעקנוֿפ עטצעל יד ןוֿפ ןַײש רעד רַאֿפ רָאנ

 ,רעכעל יד ןוֿפ שַא ןטכַײֿפ ןיא ןקוצ סָאװ

 רעכעה ךיז ןגָארט

 םירוסי עלַא רַאֿפ

 תולייח עגנוי

 ,םערוטש ןיא ןבייל יו

 ,טעטש ןוא רעדלעוו ךרוד

 םערומ ןוא הֿברוח רעביא

 דײרֿפ ריד ןעגנערב ןוא

 ,ןעלסקַא עקיטייווש ףיוא
 ןייצ יד טימ ןַײא ךיז ןסַײב ןוא

 -- -- ענליוו ןיא

 ֹח

 רעטַײרֿפַאב ןיא טָאטש ןיא
 טנווָא טציא רעדיוו זיא
 .ילוי רעטנצכעז ןוא

 ָאכע ןַא יו םוק ךיא
 תומשנ עטַײװ ןוֿפ
 סקיב רעד טימ רַאש ןוא

 .ןש8 ענעבילבעג יד
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 ענליוו
 ילוי 6

1944 

 ,רעמַײרֿפַאב ןיא טָאטש ןיא
 ןסַאג ךיז ןעשטרָאק'ס ווו
 רעדורעג ןּפמעמ ןיא
 ןֿפוג-ץיײרקנקַאה ןוא
 ךיז םוא ןרעגלַאװ ךָאנ
 -- ,רעטַײר ךרוד ןטָארטעצ
 ,רעטַײװ ךיד ךיא עז
 ,רעדורב ,ָא
 ! רעדורב ןַײמ

 ,רעטַײש םענעשָאלרַאֿפ טשרעקָא םעד רעטנוא ןוֿפ

 -- ,ןעמוהּת עקיכיור ןיא רענייב יד רעטנוא ןוֿפ

 ,ןטסניימש

 -- ,סמעטָא עמעראװ ןיא טלקיוועג

 .ןעמָאנ 8 -- ןלֿאֿפעג ןענעז סָאװ עלַא רַאֿפ

 -- ,םאטש ןוֿפ לַײז רעד םורַא גניר ַא טסיב

 .לקַאװ ןוֿפ יז ןטיהרַאֿפ טוט סָאװ ,גניר ַא

 םס םעד סיוא טנקירט סָאװ ,טניוו רעד טסיב

 ,לּכה-ךס : ןָא-טנַײה ןוֿפ ןעמָאנ ןַײד זיא'ס ןוא
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 קירב יד

 ,טרעדָאעג טיור למרימ ןוֿפ טינ
 ,קירטש עטיײרדעג:זדנַארכ ןוֿפ םינ

 טרעדָאֿפ סע יו ןזַײא ןוֿפ טינ

 ,קירב יד םיובעג רימ ןבָאה

 ,ןּפמוז יד ןיא ןעלסקַא יד זיב
 ,טנעה עטדימשעגֿפױנוצ טימ
 ןּפמורשרַאֿפ ךיז רעדירב ןבָאה
 .טנעמַאדנוֿפ א טגײלרַאֿפ ןוא

 רעמייווצ א טכיש א םיא ףיוא ןוא

 ..קינעג ןטקיכעּפרַאֿפ טימ

 רעטייל ַא ןוֿפ ןעלּפַאטש יד יו

 ,קירב יד ךיז טמערוֿפעג טָאה

 לנָאנ טימ טֿפעהעגֿפױנוצ זיב

 -- ,ביײל ַא וצ ךיז בַײל א טָאה

 לגָאה רעד זיא ןעגנאגעצ ,ךַא

 ! בַײל ןטילגעגנָא ןֿפױא

 לקַאֿפ ַא יו טָאה ףוג רעדעי

 .טערעשמ ןיא טלּפָאמעג ךיז

 ,לקַאװ םוש ןָא ,ןצכערק א ןָא

 .טענקרַאֿפ ןוא ןצלַאמשרַאֿפ ךיז

 ןעגנַאהעג ןיוש זיא קירב יד ןעוו

 ,גנַאל ןגיוב-ךגער א יװ

 ןעגנַאגעג ריא רעביא ןענעז

 גנַאזעג ןטעַײטרַאֿפ טימ
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 טסוגיוא
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 ,ךעלגנִיי ,ךעלדיימ ,םידרומ תורוש

 ,רעגַאב ןייא טימ טילגעגכרוד

 ךעלגניצ יד ףיוא רעגניֿפ יד טימ

 .רעוועג ןטנגערַאב ןוֿפ

 ןגיוצעג ךיז טָאה דרעֿפ א ךיוא
 ,םירמ עקידתונשקע טימ
 ןגיובעגמוא טָאה קירב יד רָאנ
 ! םישַאב ךיז ןעקנוֿפ טימ זיולב
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 עמַאמ עגנוי יד

 ,ןבילברַאֿפ ריא זיא טלעוו רערָאג ןוֿפ זַא

 -- רעמ טינ ןוא עקלַאיל ַא םדניק ריא זיולב

 ,ןביל עמאמ עגנוי יד לָאז ןעמעוו

 ?רעוו ,ןבעג רעֿפטנע ןַא ריא טעוװ רעוו

 לגיר ןוא סָאלש ףיוא ריט יד וצ יז טקַאה

 יינ'ס ףיוא טציא יז טנייל רעירֿפ יוו ןוא

 לגיוו ןטסוּפ ,ןטסוּפ ,ןטסוּפ םעד ןיא

 .ײלעצרַאּפ ןוֿפ דניק עטֿפַאגרַאֿפ סָאד

 ,גנורירֿפ ןיא ןרעצמילג ןקלַאב ןוא טנעוו

 ---,יורמש לטניב א טקעטש רעטצנעֿפ םעניא

 ,גנוריצ א יו לכיימש א ןָא יז טוט

 .יױזַא ןעלכיימשטימ לָאז דניק סָאד ךיוא

 םולח ריא טָאה עמ .טנייוו עקלאיל יד רָאנ

 ,טנעה עטקערטשענסיוא ןוֿפ טביורעגוצ

 ? םולשו סח ןרָאװעג קנַארק יז זיא

 ! מנערב ריא לדנרעטש סָאד יוװ ,רימ ייוו

 : ןרעטש םעד ןַײא ןּפיל סעמַאמ ןעלקיוו

 ,ןייוו טינ ,עלחנח עטינ ,עטינ" ---

 ."ןרעהרעד ןעק רעזייב ַא ףלָאװ א לַַײװ

 .ןיילא יז ןגרעוו ןרערט יד ןוא

 ןגייל ןיוש ןעלהנח עמַאמ יד טוט

 וצ יז טגיוו ןוא טסורב רעפיז רעד וצ

 : ןגייז וצ ךיוא עקלאיל רעד טיג יז ןוא

 .?ילעלַײא ,ןבעל ןַיײמ ,ןילעלַײא" ---
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 ענליוו
 טסוגיוא
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 לכיילב ַא טיג סע .טגייז עקלאיל יד ןוא

 ,םיוש רעקידלזעלב ךעלּפיל יד ףיוא

 ,לכיימש ןיא טגיוועגנייײא טלמערדרַאֿפ ןוא

 ,םיוק-םיוק ןרעמיצ סעִיוו יד זיולב

 .רעטסנעש ריא ַײב עמַאמ יד ךיוא טלמערד

 :יירשעג ַא יז טקעוו םעצולּפ רעבָא

 ,רעטצנעפ ןיא יורמש לטניב סָאד ָאטינ רעמ

 .יינש א ןַײרַא טלַאֿפ ןרעמש יוװ ןוא
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 * קיצנַאװצ סַאג"-שטָאבוס

 :ָאטעג רענליוו ןוֿפ רעריטרַאמ ַײרד יד טקיליײהעג
 .קיניַאװכ םהרֿבַא ןוא גיב עיסַא ,ןַאלּפַאק לקנַאי

 ? םיוב רעד זיא וו
 ,הילּת ןיא ןטלדנַאװרַאֿפ םיוב םעד ןעז ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 ,םיוצ רעטניהַא ,ריטסַאנַאמ ןגעקטנַא ,סַאנשטָאבוס ףיוא
 .עירק 8 יוװ ןכָארבעג ךיז טָאה דרע יד רימ רעטנוא ןוא

 ּפירקפ רעדעי ןיא

 ,ןטילב עקידעבעל טימ גַיוװצ ַא טצכערק סע --- ,יינש ןקנַאלב ףיוא

 ,ּפיל ןוֿפ טילגעגסױרַא גנַאלרַאֿפ ַא טָאה "! םיוב םעד ןעז שטָאכ"

 ,ןטינשעצ קנאדעג ןַײמ טָאה טניוו רעטֿפַײלשעגנָא ,רעטלַאק ןוא

 גָאלש ַא טומ סע

 ,םלצ ןטֿפַײלשעגנָא ןכיוה ןוֿפ דלָאג ןעָאלב קיטסָארֿפ םימ

 ,גָאמ ןטימ ןעמַאזוצ ףיוה ןטיירב ןיא ןַײרא םוק ךיא

 ,םיא לייצרעד ךיא -- טינ סייוו רֶע סָאװ ןוא ,רימ טימ טבַײלברַאֿפ גָאט רעד

 ...ךארישמ ,ךירישט
 -- ןגעז טקידנע רע ןעוו ןוא ,טֿפול יד טגעז לגױֿפ-רעטניװ א

 .ךאנַאמ רעקניטלַא ןא ץָאלק א טקַאה םע יו ךיא עזרעד

 .ןגערֿפ ךיא וורּפ -- "? רֶע זיא ּוװ ,םיוב א ןעוועג זיא ָאד ! ףלעה טָאג" --

 קילב א טוט רע

 ,רע טלַארטשַאב םעד טימ קַאה ןַײז ןוא םלצ רעד ךייה רעד ןוֿפ יו

 ,קיטש עטצעל ַא ,גַײװצ א רימ רע טזַײװַאב --- םיוב רעד זיא טָא" ---

 ,רעטלַא רעד רימ ךעלדנַײרֿפ טגָאז ---"בומש ןיא ןָאט סעומש א םוק רָאנ

 ןוֿפ ןדָיי עטצעל יד ןרָאװעג ןבירטעגֿפױנוצ ןענעז סע ּוװ ריטסַאנָאמ-עסָאר םַײב ץַאלּפ רעד *
 ףיוא טקישעגרעדנַאנוֿפ 1942 רעבמעטּפעס ןטס24 םעד ייז ןעמ טָאה ןענַאד ןוֿפ .ָאטעג רענליוו
 -רַאֿפ רעד ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ ,ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא ,ןרעגַאל ענעדיײשרַאֿפ ןיא םוקמוא
 ןדלעה לרד יד ןעגנַאהעגֿפױא ןעמ טָאה ,הדע רעטקינַײּפ
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 רימ ערעווש ַא
 .ןֿפע ןא ךיז דָארבלַאה ןיא טוט רעּפוק ןעגנַאטש טימ טגײלַאב
 ,ריטסַאנָאמ ןוֿפ לעצ רעקירענייטש ַא ןיא ךימ טגנערב רע
 .ןֿפערט ענַײמ גנוכוז יד ךיא לעװ ַאד זַא ,טייקרעכיז טימ

 םייז יב טַײז ןוא

 ,לקניוו ןיא עלעווייא םַײב ,טעב ןוֿפ דנַאר ףיוא ךיז ןצעז רימ

 ,טַײש א ךָאנ לטַײש א ּפָא רע טיג ןברק 8 יו ןוא

 ,לקניֿפ ןקידֿפושיּכ טימ טלוֿפרַאֿפ טרעוו טיײקטסוּפ יד רָאג זיב

 ,יילב יו ,יילב יוו
 :רעטרעוו ענַײמ ןעמַאלֿפ עקידנקַאנק יד ןיא ןעייגעצ
 ,ײר ד ןעגנַאהעג ןעמ טָאה םיוב םעד ןוֿפ ןגַײװצ ףיוא ,ךַאנָאמ" --

 "! רעטרעֿפ ַא ןַײז טלָאװ טנַאקעג ךיא ןוא ,ַײרד ענַײמ םירֿפח

 ,"טַײצ רענעי ןיא" ---
 ."ןטלַאהַאבסױא רֿבק א ןיא ךיז ךיא בָאה" ,ךַאנַאמ רעד טגָאז

 ,טַײש א ךָאנ לטַײש ַא ּפָא רע טינ ןברק 8 יו ןוא

 .ןטלַאטשעג עטקינַײּפרַאֿפ יד רעַײֿפ ןיא עזרעד ךיא זיב

 ! רע זיא --- סױרַאֿפ

 .ןַאלּפַאק לקנַאי -- ךעלסעג עקידנקלָאװ יד ןוֿפ לארטשסיוא ןַא

 .רעוועג -- רענעכָארבעצ רעד ןיא טנַאה ןיא ,םרֿבַא --- סקניל ןוֿפ

 .ןעלּפַאצרַאװש יד רעװלוּפ טימ לוֿפ --- ,עיסַא לדיימ סָאד -- םטכער ןוא

 -- טירד עבלאז ןוא
 ַאמעג רעטביזרעגסיוא רעד ךרוד טעַײטרַאֿפ ךיז ןרַאש ייז
 ,םירמ יד עז ןוא רעה ךיא .ךאוו ןַײז ןוא רעריֿפמערומש םוצ
 .עמעקאר א יװ טכאנ רעד ןיא ךיז טדנעלבעצ ליוק רעדעי ןוא
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 קלַאּפ רעצנַאג 8
 ,ןליוק ןייק ָאטינ ,געוו ןייק ָאטינ .םורַא דנור טלגנירַאב
 ,קלָאֿפ םענוֿפ ןעלצרָאװ יוװ ַײרד יד טריֿפ ןעמ ענעדנובעג
 ,ןלױהרַאֿפ ךָאנ ץעגרע ןבַײלב ייז --- ּפָא יז טקַאה ןעמ זַא סָאװ

 .טנערב חרזימ רעד
 ןעגנעה סע יוװ ןקוק וצ ,ףיוא ןעמ טבַײרט ןדִיי עטצעל ןוא
 .טנעה יד םַאלֿפ ןיא קערטש ,ןֿפלעה ייז ליוו ךיא .ַײרד יד ,ַײרד יד
 .ןעגנערב ןענָאק טינ רעמ ןיוש ייז ךיא לעוװ העושי ןייק שטָאכ

 םוהּת ַא יו ןוא
 ,ןגַײמש ,ןגַײטש ,ןגַײטש ןעמענ ייז .טֿפול יד ךיז טנֿפעעצ
 ,םרֿבַא ךיוא ,לדיימ עדנָאלב סָאד טגניז סע ,טגניז לקנַאי ןוא
 .ןגַײװצ יד ףיוא ןעגנַאהעג טבַײלב סָאװ דיל סָאד גניזרעד ךיא ןוא

 ,םַאלֿפ רעד טקנַאצ סע

 .ןבענרעד ךיז טרעקיוה סָאװ ךַאנָאמ רעד ןרערט יד טשיוו סע

 ,םַאטש ןטנערבענּפָא ןוֿפ ליוק עסייה ַא ןַיײא גנילש ךיא ןוא

 .ןבעל ןוֿפ םיוב םעד ךיז ןוֿפ ןעילנסױרַא טעוו יז : ביילג ןוא
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 םעדעֿפ עָארג

 ,ןיוועג ןַײד ןוא גנַאֿפ ןַײד ראג ןוֿפ

 ,רעמיש ןקידנקָאל ךָאנ ,טָאג ךָאנ שינענַאי ןיא

 ,ןיּפש 8 יו ןבילבעג רעמ ריד זיא סָאװ

 ? רעמיצ לקניוו ןיא ןיּפשרוּפרוּפ א

 ,קנַארטעג ריא זיא ץרַאח ןַײד ןוֿפ ןוגינ רעד

 ןטלאהַאב ךיז ןטרָאד יז טמוק -- םותי ַא
 ,קנארק ןלייהוצסיוא טינ טסיב" : טלכיימש ןוא

 ."ןטלַאטשעג ןוא רעטרעוו ענַײד רימ ףױקרַאֿפ

 ,ןיּפש עקידרעַײֿפ יד ביל טסָאה וד ןוא

 .האנה טימ טּפַאשרעה ריא רַאפ ןניובעג

 ,ןיז ןַײד ןעיײרדנַײא ,וטסזָאל ןעלּפענרַאֿפ

 .עַארג ,עקידווענייז ,םעדעֿפ עריא ןיא

 ,טכענק ריא טסיב וד

 ,טכענ ענַײד םיכירכּת ןיא טלקיוו יז
 -- ןעניגַאב םוצ טרעמעלק הליֿפּת ןַײד ןעוו ןוא

 טכעלֿפעג ןקיניּפש םעניא ןגױזעננַײא וטסבַײלב

 ..ןענירטנַא טינ הילת ריא ןוֿפ ןיוש טסעוו ןוא
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 הלואג ןוֿפ גָאט ןיא

 ,רעכעב םעד ןבייה םַײב ,ןוחצנ ןוֿפ גָאט ןיא
 ! םייחל ןעקנירט עטסרעַײמ יד טימ ליוו ךיא
 -- רעכעל טימ זיא טַײצ יד קיקעלֿפ טנערבעגסיוא רָאנ
 .םייח ןטרָאד טלעֿפ'ס ןוא לקנַאי ןטרַאד טלעֿפ סע

 ,ןסיר יד ןעטַאלרַאֿפ טינ ץראה ןַײמ טימ ןעק'כ ןוא

 ,לֿבָא ןייק ֿפוט-םוי םַײב ןבַײלב טינ ךיא רָאט ךָאד

 "! ןסירנַאב ךיד םוק ךיא ,גנילירֿפ ,ךיז ןֿפעעצ"

 ,לװָאט רעשידרע רעד ןֿפע ןַא ךיז טוט'ס ןוא

 םולח סעמעוו ,ייז וצ רעכעב ןמימ קניז ךיא
 .ןדרעווש עקילייה םימ ןטכױלַאב טָאה רַאװ יד
 םיא לָאז ןוא ןוחצנ ןוֿפ ןַײװ םעד ךַײא גנערב ךיא"
 "! ןדרע ןיא טעמתחרַאֿפ ,הדע יד ןכוזרַאֿפ

 ,רעכעב םוצ סנכָאנק ךיז ןעוצ'ס ןוא -- ?! םייחל"

 ; ןגיוא טימ ןוא טיוה טימ סנברַאש ןרעוו טבעלַאב

 ,רעכעה ךיז ןבייה טמענ ןעמַאמ ןַײמ ןוֿפ ּפָאק רעד

 ,ןגיובעג טכילשטנעב ענרעבליז יד רעבירַא

 ,ןכש רעקניטלַא ןַײײמ ךיז טזַײוװ'ס ןוא -- "?! םייחל"

 ,השרּפ יד טנעיילעג םוקמוא ןתעב טָאה סָאװ

 !ןוחצנ : ףורסיוא ןמימ טנַײטמש לָאמ 8 ךָאנ ןוא

 .עשרַאװ ןוֿפ םערוט ןקימַאלֿפ םעד ףיוא גנוי רעד

 ,הנּכס ןוֿפ ליומ ןיא ןימקיט ןוא --- "! םייחל"

 ; ןטלַאהַאב םעזוב םעניא טאנארנ םעד טקירד רע

 ,ענָאֿפ ענעסַאשעצ 8 יוװ ,גרעבנעטיוו ןוא

 ,ןטלַאטשעג עלא רעביא טננַאלרעד רעטַאלֿפ א
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 ,רענייא ןיב ךיא .טסוּפ טרעוו רעכעב רעד ...עגר א
 ,עלוֿפ יד ןגיוא יד רעדיוו ךיז ןסילשרַאֿפ'ס

 רענייב יד ןגיורַאֿפ טוט גנַאזעג-לנייֿפ ןוא א אפ
 ,חלואג ןוֿפ גָאט ןיא ,ןוחצנ ןוֿפ גָאט ןיא 1048
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 דניק-רבק סָאד
502 

4 

 ירדנ-לּכ
 שיש
20 

 ןֿפַאטיּפגנ





 ךניק-רבק סָאד
 קיגַארב עשיטַאמַארד 8

 ףיז טזַײװַאב ,ןרעטַײל ךיז טמענ סע ןעוו .סנקלָאװ ענעסירעצ .טניוװ ,טכַאנ

 ,םיכירכּת ןיא ןָאטעגנָא ,קיצכַא ֿבורק ןוֿפ דַיי ַא -- ןרבק רעד תובצמ יד ןשיווצ

 ַא ןייטש טבַײלב ןוא ,קָאטש ַא ןָא יװ לדיר ַא ןָא טנעלעגנָא ,ךיז טרַאש רע

 ןוא ,ליטשיקיטולב ןיא'ס ,לערטלגױֿפ א טרעהרעד רע ןעוו ,רעטֿפַאגרַאֿפ

 ,סקידהנבל טימ ןסָאגַאב דליב סָאד טרעוו טכירעגמוא ץנַאג

 -- ךיא ןוא .טגניז לנױֿפ רעד : טגניז רע :דִיי רעד

 ןבָארגעגסױא רֿבק ןטצעל םעד

 ןטרַאו ךיא ןעק טציא .ןיילַא ךיז רַאֿפ

 -- םנּפָאקוצ ןוא ךעלברעש עטיירנ טימ

 .דרע-לארׂשי-ץרא לקעז ַא

 ןָאטנָא ךעלברעש יד ןיײלַא ךיז לעוו'כ

 .ןבעל ןַײמ ךָאנ שידק ןנָאז ןוא

 ,עלא יד ַײב ךיא רעווש ןרעווש רָאנ

 טַײצלָאמ ןטצעל רעייז ןבָאה סָאוװ

 לעוו'כ :לדיר ןַײמ ןוֿפ ןסעגעג

 .ןֿפױלטנַא טינ תוֿבצמ יד ןוֿפ

 ! טיוט םענוֿפ רעדניק ,תוֿבצמ

 ,טֿפַאשביל רערָאג ןַײמ טימ ךיַײא ביל בָאה'כ

 שטנעמ ןייק סָאװ ,ןרערט ענוַײמ טימ

 ךיא טכַײֿפַאב ,טציא זיב ןעזעג טינ טָאה

 תויתוא עטלַא-טלשירקענּפָא יד

 -- ,רעצרעה עטצַאלּפעג ערעַײא ףיוא

 ןטכַײל תורונמ יוו ןלָאז יז

 ןַײש רעייז טימ ןענערבסיוא ןוא

 ,ןגול ייז ווו ןגיוארעדרעמ יד

 םייה ןַײמ זיא ַאד .קעווַא טינ לעוו'כ

 ,םיחרוא ענַײמ --- םיתמ עלַא ןוא

 ,תומולח ןוֿפ רעטיה רעד ןיב ךיא

 ,רָאװ רעדנַא ןייק טינ ןסייוו סָאװ

295 



 ,ץלַא ךָאנ טגניז לגױֿפ רעד .ליטש זיא'ס

 .לדיר עַײרט ןַײמ קירעגנוה זיא'ס

 ,גרעב רערַאנָאּפ ףיוא ,ןטרָאד ןוא

 ,סמערָא-עמַאמ ןיא עמרעמַאלקרַאֿפ

 מצירּפש ךעלּפעק-רעדניק ןוֿפ ךרַאמ רעד

 ,ןּפיל ענַײמ וצ רעהַא טמוק ןוא

 קעווַא ךיא לָאז רָאג רשֿפא ןוא

 ,רעדירב עקידנעקנַאצ ענַײמ וצ

 רעב-ןמלז ןרבק רעד לָאז ןוא

 ? ןטָאש רעייז ןיא ךיז ןעלצרָאװרַאֿפ

 טמסרַאֿפ ןיוש זיא דייוועגניא ןַײמ

 ,רעטַײרק-םלוע-תיב יד ןעשזירג ןוֿפ

 רֿבק ןיא ןַײז ןטלַאהַאב געט ןוֿפ

 ...רשֿפא : ןגיוא יד ףיוא ךעלברעש טימ

 -- עטיומ ןוֿפ ןרעּפשיול סָאד רעה ךיא

 .ןבעל םעד טייקינעּפשרעדיװ יד

 ןײטשֿפױא-רעדיװ םוצ ףורמערוטש םעד

 .ןברַאש רעטלױֿפעצ רעד דרומ זיא

 ,ןיינ : טַײרש ,ןיינ : טגָאז ןייב רעדעי ןוא

 : ןעולבעציַײנ לָאז רע ,רעדנווו םעד

 קיטייוו רעד סיורג וצ ,דיײרֿפ יד ןיילק וצ"

 "!ןצעזעג ןייק טינ רעמ ןטליג'ס ןוא

 ,ןעלטיק ןיא יװ ןַײש-הנבל ןיא ןָאטעגנָא תוֿבצמ יד .רעקיטכיל טרעוװ טכַאנ
 ןעקניװ ,ךעלנע-ןשטנעמ ןענעז סנטָאש יד .סנטָאש טימ עטכַאװַאב ןרעווילג

 םענוֿפ ךילטנװָא סָאד ךיז טגָארטרעד רעדיוו ןוא .ןטייוצ םוצ רענייא
 ָאד ןײװעגױעױרֿפ ןטקַאהעגּפָא ןַא ןיא רעביא ךעלעמַאּפ טייג סָאװ ,לגױֿפ

 .טנעָאנ רעד ןוֿפ ץעגרע

 ? המשנ ןַײמ םע טנייוו יצ ? ןייוועג :דיי רעד

 ,ךרָאשעג 8 ןזָארג ןיא רעה ךיא
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 ,םנגייא סעּפע ןוֿפ שינעצכולש ַא

 טרסמענ ךימ טָאה קערש יד ,ןַײז ןעק

 -- ,טקרעמַאב ךימ ןלוג ַא טָאה'ס ןוא

 קיגיואטנזיוט טרעיול ןוא טקרעמַאב

 ,דיי ןטצעל םעד ןעגנערבמוא וצ

 ?ץענליוו ןיא ךָאנ ןבילברַאֿפ זיא סָאװ

 ,רעב-ןמלז ,רֿבק ןיא קירוצ

 ךיז ַײב רערעכיז וטסיב טרָאד

 ...ןבעל ןטימ יא ,טיוט ןטימ יא

 ךיז טיצ ןוא םירֿבק יד ןשיוװצ ,הֿבצמ עקידנעייג ַא יו ,ךרוד ךיז טרַאש רע

 קינייוװעניא ןוֿפ סױרַא טגַײטש ,טמוק רע ןעוו .בורג ןיא שינעטלעהַאב ןַײז וצ

 ,טנַאװ ַא יו םיא טלעטשרַאפ ןוא לוקיןעױרֿפ קידנדײלנש ַא

 םרעַײט עלעדניק ביל :לוק סָאד

 .לַײא טינ ,ךיז לַײא טינ

 סנצרַאה ןיא םולח ןיא

 ,לַײװ א ךָאנ בַײלברַאֿפ

 ,רָאנ סנַײמ וטסיב טרָאד
 .רערט יד זיא סגיוא'ס יו
 ומסיב ווו שרעדנַא ןוא
 .רעגַאב םלוװַײט םעד

 ,עביל ןַײמ ןוֿפ דלַאג וד
 --- ,טולב ןַײמ ןוֿפ ןיורק וד
 ,ןסיוו טסלָאז ,ךָאנ ירֿפ וצ

 ...טוג זיא רֿבק ןיא זַא

 ןיב ךיא ,לייצרעד ?רעוו ,וטסיב רעוו : דיי רעד
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 : לוק סָאד

 ; דיי רעד

 .:לוק סָאד

 .ןָאטנָא ןַײמ רַאֿפ ךיז קערש טינ .דָיי א

 ,רעב-ןמלז ןרבק רעד ןיב ךיא
 -- ,רֿבק ןיא גנַאלןכַאװ ָאד טזיוה סָאװ
 ,םיוט םַײב -- טוט ןרַאֿפ ךיז טלַאהַאב

 ? גָאז ,ןענַאװ ןוֿפ ,ָאד וטסמוק יוו
 ?ןעגניז ןַײד בורג ןיא טַײטַאב סָאװ ןוא

 ?דִיי רעקידעבעל ַא .דַיי ַא

 .ןטסרַאנ רשפא ןוא !ַאכ-ַאכ ,אכ-ַאכ

 טגָאיעגכָאנ ךימ טסָאה ןוא ,ּפָא ךימ

 םױבלּפע םעד ּוװ ,ןטרָאד ןוֿפ

 ? םמערַא ענַײמ ןיא טקירדעג בָאה ךיא

 ,דֵיי ַא ןיב ךיא .ױרֿפ ,ךיז קערש טינ

 םישדח ַײרד ןיוש ָאד ךיז טלַאהַאב

 סיז זיא'ס ,דייר .טייקלימש יד טיה ןוא

 .רענייב ענַײמ טקיטֿפערק ןוא םיטש ןַײד

 ,טרָאװ ןייק טרעהעג טינ ןיוש גנַאל בָאה'כ

 .סקיצרַאה ןייק ,סקידעמַאמ-שידִיי ןייק

 ? וטסמוק ןענַאװ ןוֿפ ,ךיד ןעמ טֿפור יו

 -- ןיב ךיא רעוו .לחר ךימ טֿפור עמ

 שרעדנַא ץענרע זיא'ס .טינ ךיא סייוו סָאד

 .רעמ ןַארַאֿפ טינ ןיב ךיא ןוא ,טסַײג ןַײמ

 בַײל ןַײמ ןיא קינייוװעניא רָאנ

 המיֿפּת יד טכערב ןוא ךיז טלּפַאצ ןיוש

 ,ןבעל טמולחעגפיוא ןַײמ ,טייווצ ןַײמ

 עמַאמ ןַײז טגיל סע ּווװ טינ םייוו סָאװ

 -- .עמַאט ןַײז וו ןוא
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 ,ליטש ,רעליטש :דוי רעד

 ,קַיור ַײז ,םענ רעסַאװ לסיב ַא
 רעדילג עטלַא ענַײמ ןיא ליֿפ ךיא

 ,םכיל רעדנַא ןַא רָאנ ןעמָארטש טמענ
 ! ןביילג וצ טינ חרוֿבג עַײנ 8

 ,גרַאבנטױט ןֿפױא ןטרָאד ןוא :לוק סָאד

 ןֿפָארמעג ךיא בָאה בורג ןוֿפ טַײוװ טינ

 ןוז יד .םיובלּפע ןלוֿפ ַא

 .ןעננַאגרַאֿפ ךעלעּפע יד ןיא זיא

 ,םיוב םוצ ןָאטעג גנורּפש ַא בָאה ךיא

 ,רענייצ יד םימ ןסיבעגנַײא ךיז

 דניק ןַײמ טָאה סע .טרָא ןוֿפ טינ ןוא

 ,טנרָאװעג ,בַײל ןַײמ ןיא טמערוטשעג

 רעדרעמ ַא טָאה ךימ .טגלָאֿפעג בָאה'כ ןוא

 ןטינשעג טנעה יד ,ןָאטעג םיר ַא

 .דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעגמוא ןוא

 סמערָא ענַײמ ןיא ץלַא בָאה ךיא רָאנ

 ,ןסיבעג ,טשוקעג ,םיוב םעד טקירדעג

 ,רימ רעביא ןוא .טזָאלעגּפָא טינ

 ,ןעַיירעטיש ןוא ּפעלק טימ ךַײלג וצ

 --- ,לֿפ} ,לּפע ןענעז ןלאֿפעג

 ,לֿפ} עטױר-קידלָאג טימ טלעוו ַא

 ,טולב ןַײמ טימ ךיז טשימעגסיוא ןוא

 ,ןדָאל א ןיא רעגניֿפ יוו .טכַאנ ַײב

 :דניק סָאד רימ ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה
 -- ןבענרעד .טכַאװעגֿפױא בָאה'כ "!ףױלטנַא"

 ,רעדלעֿפ יד ךיז ןבָאה טרעכיורעג
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 -- ןטֿפול ןיא .ךלַאק טימ ענעפסָאגַאב

 תולוק יד ךָאנ ןענעז ןעגנַאהעג
 -- רעכעה ןוא .ענעגנולשרַאֿפ יד ןוֿפ

 ,תומשנ ערעייז -- ןרעטש יד

 .ןַאמ ןַײמ ןוֿפ -- רעטסקידלקניֿפ רעד

 ,ןֿפָאלטנַא .םיוב םעד טזָאלענּפָא בָאה'כ

 ןעוועג רימ זיא לעווש רעדעי ןוא
 .ןשטנעמ יד -- ךָאנ רעגרע ןוא ,טנוה א
 ,ױזַא יו טינ םייוו'כ ,ןענַאו זיב
 וצ רעהַא טציא ןכָארקרַאֿפ ןיב ךיא

 רֿבק ןטיירג ַא קידנֿפערט ןוא
 .ףוג ןַײמ טרָאד ןֿפרַאװעגנַײרַא

 טסרענ וד יו ,רעטָאֿפעטַאט ,ָא :דַיי רעד

 !רעטלע ןַײמ ןעגנוװוּורּפ עלַא טימ
 ןטלָאוװ'ס יוװ ,קרַאטש ךיא רעוו סעּפע רָאנ

 ןעקנָאשעג רימ עטיוט עלַא יד

 רענייק סָאװ ,ערעייז הרוֿבג יד

 -- ןבעל זומ דניק סָאד .רעמ טינ ףרַאדַאב

 -- .דניק סָאד ,דניק סָאד

 יד .ןגרַאװ יז טלָאװ ץעמע יװ ,ןֿפמַארק ןיא ןֿפרַאװ ךיז טמענ ױרֿפ יד

 טרעביֿפ רעב-ןמלז .טעבעג ןטלֿפײװצרַאֿפ ַא ןיא וצ ףױרַא ךיז ןקערטש טנעה

 ,םיכירכּת יד ךיז ןוֿפ טסַײר ןוא זַאטסקע ןיא ןגעקטנַא ריא

 ,דניק'ס ןריובעג טסזומ וד .קרַאמש יז :דיי רעד

 .רעטָאֿפ ַא ןַײז םיא ...לעוו'כ ,ןֿפלעה לעוו'כ

 רעמעלב טימ בורג יד ןטעבסיוא לעוו'כ

 .שימייה ןוא ןַײז םעראוװ ריד לָאז סע
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 ,םיכירכּת יד ,רעדיילק ענַײמ ןוֿפ

 .ךעלקיוו ןוא ךעלעדניוו ןעיײטס טעוו

 ,גיצ יד זדנוא ןבענ טעוו ךלימ ןוא

 ,ןימלע-תיב םעד ףיוא םוא טלגָאװ סָאװ

 ,ןבעל זומ דניק סָאד

 ,ןבעל
 ,ןבעל
 ןיילא טָאג ןוֿפ טבלַאזעג זיא'ס לַײוװ

 ,חישמ ןַײז וצ

 ! טזָאלב ,תורֿפוש

 ! םירֿבק עקידרענייב ריא ,טלַארּפ ןוא

 ,זַײװלגנִיי ךָאנ

 ,לָאמ א ,לָאמ 8

 :עדייז רעמורֿפ ןַײמ טױרטרַאֿפ רימ טָאה
 ןריובעג טעוו חישמ ראה רעד"

 -- ,רעדניקנשטנעמ עלַא וװ ָאד טינ

 ,ןעמוק רע םעוו רֿבק ןֿפיט ןוֿפ

 ,?ןברַאטש וצ טינ לָאמ ןייק ןיוש ידּכ

 ,םַיוװ טינ טסניל וד סָאװ ,עמַאמ ,ָא :לוק סָאד

 ! םערַאנרעד ,רימ ףיוא ךיז םעראברעד

 ,דניק'ס ןריובעג טסזומ וד ,קרַאטש ןַײז :דוי רעד

 ןרָאװעג טציא ןיב ךיא יו ,קרַאמש ַײז
 ךלַאב .ענַײד ןגיוא יד ןעז םַײב

 רֿבק םעניא ןרעוו קימכיל טעוו
 .ןצרַאה ןיא ךיוא ןוא

 !עמַאמ !עמַאמ : לוק סָאד
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 ,חרזימ רעד ךיז טלטייר ןיוש .טלעה סע :דִיי רעד
 ןעמַאזוצ טכַאנ-םירֿבק רעד טימ ןוא
 דניצַא .שינרעטיצ ןַײמ טײגרַאֿפ
 ,לדיר ןַײמ טינ ןיוש רעמ ךיא ףרַאדַאב
 ןעמענ המקנ ןיילא טעוו יז

 .טלעוו רערָאג ןָא

 היכז ַארַאפ ,ָא
 ,ןבעלרעד וצ ָאד טרובעג אזא
 ! םרובעג אזַא

 -- ַאמ ,עמאמ 6 : לוק סָאד

 טָאטשנַא .תוֿבצמ יד ןשיװצ טײגרַאֿפ .טלַאק ,טקַאהעגּפָא טבַײלב םיטש יד

 -עגסיוא טימ רעביןמלז .םענעריובעגילנ ןוֿפ לוק סָאד ףױרַא טכליה ריא

 ,רעלעה ,רעלעה טרעווס .רֿבק ןרעביא ןַײא ךיז טגייב ,טנעה עטקערטש

 ,ךיז ןדניצ תוֿבצמ יד

 ןריובעג ןוז יד יו !ןריובעג :דיי רעד
 -- ,טכַאנ רעד ןוֿפ רֿפק ןיא
 !ַײז טשטנעבעג
 ,לחר עמַאמ ,ריד ֿבומ-לזמ ןוא
 ,רעב-ןמלז ןרבק םעד ,ריד ןוא
 -- עטַײװ ןוא עטנעָאנ ריא ,ךַײא ןוא

 יטנַא ןוֿפ ןטכױלַאב ,רֿק ןוֿפ דנַאר םַײב טֿפושיּכרַאֿפ יו ןגיל טבַײלב רע
 -- עטייוצ יד .קינייװעניא רע טלַאה טנַאה ןייא .גנַאגֿפױאנוז ןקידנגעק

 : רע טגניז ןוחצנ ןקיטכיל ןוֿפ לוק ַא טימ .ןרעטש ןֿפױא

 ,דניק סָאד ןריובעג ,רעדנווו רעד ןריובעג

 .דנילב רעד ןיא ,בורג-עװעּפָארק רעקילייח ןיא
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 : טקעלּפטנַא טינ דוס רעד ךָאנ לַײװרעד זיא ךַײא רַאֿפ
 ,טקעל ןוא םיתמ יד ןוֿפ סיוש ןיא טניל דניק סָאד
 .ןעמאמ ןַײז ןוֿפ ןייוועג סָאד ,ךלימ יו

 ,גוו טינ ןסייוו ןוא ןעלגָאװ סָאװ עלַא ןוא

 -- ֹור ַא רעַײֿפ ןיא ןכוז סָאװ ,עלַא ןוא

 ? םיטש ןַײז ןוֿפ טכיל סָאד םולח רעייז טלייה יצ

 םיא ייז ןרעװשַאב יצ ,םיא ייז ןרעה יצ

 ?ןעגנַאלק ענַײז ןַײא ןעמעטָא ןוא

 ,דרע רעד רעטנוא ךעלעזערג םיא ןליֿפ'ס רָאנ

 ,דרעווש ןוֿפ קילבנָא םַײב רעדניק עשיגיוז ןוא

 ,ןייר ןוא קידניזמוא ןרעטש ַא ןוֿפ ץרַאה'ס ןוא

 ,ןײלַא ןרבק רעטרענײטשרַאֿפ רעד ,ךיא ןוא

 !רעניימש יד רעטנוא ןוֿפ -- עלַא ןוא

 ַא ןוֿפ יװ קיזומ עניד ַא רבק םענוֿפ סױרַא טגנירד ,ןעגניז טקידנע רע ןעוו
 .ןעניגַאב ןטילבעצ ןיא דניק-רפק םעד ןוֿפ לוק סָאד זיא'ס ,לדיֿפ

 1942 לירּפַא ןט12 ,ָאטעג רענליוו
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 ירדנ-לכ
 םעגעבילבעג ַא ןוֿפ טלייצרעד

 א

 ךעלסענ ַײרד-ייווצ ןוֿפ גיימש ַא ןיא ןבירטרַאֿפ זדנוא ןעמ טָאה .

 ,טנזיוט וצ ןוא טרעדנוה וצ טּפעלשענסױרַא טרָאד ןוֿפ ןוא

 ,שיײלֿפױר עקידרעביֿפ יו

 .תויח יד רַאֿפ ןֿפרָאװעג ןוא

 ,רעכעל ןוא ןרעלעק יד ןיא ןגעלעג רימ ןענעז

 ,ןצַאלאּפ עשידרערעטנוא עטבלעוועג ןיא יו ךַײלג

 ,דניק ןוא בַיײװ טימ

 -- ןריובעג ףרַאד סָאװ ,דניק ךיוא

 ,טכעלֿפעג רעקידנווו ןייא

 ,גנורעביֿפ ןייא

 .ןצַאלּפ ןייא

 -- גָאט 8 ןעוועג זיא'ם ןוא

 -- ?טּפשימ םוצ םיא ןעגנערב טעוװ רעוו ,ָא

 ןָאמעג דנעלב ַא טָאה סָאװ ,גָאט א

 ,גָאזוצ ןקידרשפא טימ

 ןַײש עקידתונמחר טילבעגנָא ןוא

 ,ךעלבַײש עטלַא ףיוא

 :רענייטש ןטינשעגכרוד ןוא

 ,רוּפיּכ-םוי זיא טנווָא ןיא טניײה ---

 ןדַיי ענעטעמרַאּפ ןבילקעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה

 ענענוּפשרַאֿפ רעמעדייב ןוֿפ

 -- סרעלעק עקידמענורב ןוא

 -- ,ןואג רענליוו ןוֿפ זיולק רעקידנטכיול ןיא

 ירדנ-לּכ וצ ןבילקעגֿפױא ךיז

 ,דנַאטשֿפױא ןַא וצ יו ךַײלג

 ,הדע רעקידֿבוט-םוי ,רעטמעלקעגֿפױנוצ רעד ןשיווצ ןוא

204 



 קיברַאֿפנביז טלמעלֿפַאב

 ,טכיל עקידחהליֿפּת יד טימ

 -- ,ןזעוועג ךיוא ךיא ןיב

 ,ךיא
 .דניזעג ןוֿפ רעטצעל רעד

 ,ןצרַאה ןיא ךיז ןגָאלשעג בָאה ךיא טינ רָאנ

 טלטץעבעג בָאה ךיא טינ רָאנ

 -- ,לזמ ךעלקערב ןוא געט ךעלקיטש

 ,ןיוש ךיא ףרַאדַאב רעמ טשינרַאג לַײװ

 ...רעציש ַא -- קירעביא ןוא

 ןטיוה ענַײמ רעטנוא ןוֿפ ןָאטעג טכַײל ַא רימ טָאה ךָאד

 טכילטַײצרָאי עקידנעקנַאצ ַא

 ,ןענירעד קידנקילב ,ןוא

 טצַאלּפענסױרַא ץרַאה ןַײמ טָאה

 ,ןטנָאנ א ןצעמע רַאֿפ
 לגילפ ץטלַאק טימ טָאה סָאװ

 ; םינּפ סָאד ןָאטעג ןערב א רימ

 ןרענ ךָאנ ךימ וטסעוו קיטייװ ןטיירגעגוצ רעסַאװ טימ"
 ?רענייצ ענַײד ןגָארט ןטסולג עקירעגנוה לֿפיװ ןוא

 ?ןרערט ענַײמ --- קינָאה ןוא קַאמשעג בַײל ןַײמ ריד עקַאמ זיא

 ? רענייטש ןוֿפ קנוֿפ א יו ,ןעמוקַאבסױרַא סָאװ וטסליוו ןוא

 ,גנוֿפָארטש ןַײד ךימ ןגָאלשעג טָאה ןדרעווש עּפמעמ ןביז טימ

 ,ןבָארגעג בורג יד ןיײלַא טָאה עטַאט רעקנַארק רעטלא ןַײמ

 ,גנוֿפָאה עטצעל ריא -- טסורב םַײב לקינייא ןַא טימ ,זיא בַײוװ ןַײמ

 .ןבָאר ןוֿפ ךַײרניניק םעד ןיא החמיׂש ַא וצ יוװ קעווַא
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 ,רעגניֿפ עַײרמעג ףניֿפ יו ,לָאמ א טאהעג ךיא בָאח ןיז ףניֿפ

 .ןעניּפש וצ טיוט ןַײמ ךָאנ ןבעל ןַײמ טױרטרַאֿפ ךיא בָאה ייז ןוא

 :רעננירג טײקטלַא ןַײמ טכַאמעג ,ןעוועג ךיז וטסָאה םחרמ

 .ןעניז םַײב טזָאלעג ךימ ןוא טקאהענּפָא יז זַײוװקיצניײא טסָאה

 ,ןטינשעצ טינ ןדרעווש ןבָאה ,סיעכהל וצ ףיוא יו ,ךימ ןוא

 ; ןדנוצעג טינ --- תוֿפרׂש ןוא ,קירוצ טּפַאלקענּפָא --- ןליוק ןוא

 ,ןטילעג רעקיצניוװ ךיא בָאה ,ןדנווו יד רעקיסע סָאװ

 .ןדנווו יד ןיא טלגיּפשעג ךיז טסָאה ,טָאג ןַײמ ,ןילַא וד ןוא

 סעמעוו ?םענַײמ ןליוו ןגעק ןריובעג ךיא ןיב סָאװ רַאֿפ
 ?רעדנילב שישטנעמ ןיא סָאמ ןיא טרערטעגנַײרַא ךימ טָאה ןייוועג
 ? תמא ןַײד ףראדַאב רעוו ָאמ ,ױזַא טסֿפרַאד וד זַא ,תמא ביוא
 .רעדניז רעד ,וד זיא'ס ,וד זיא'ס ,אטח-לע ךיז ןגָאלש לעװ ךיא םינ

 ,ןעניוועג ךיא ןעק סָאװ ןוא רעמ ןרילרַאֿפ ןעד ךיא ןעק סָאװ

 -- ?קיצנַאלג ןוא טכַײֿפ ןרעוו טינ ןעק ןיוש גיוא ןשָאלרַאֿפ ןַײמ זַא

 ןעניֿפעג טינ רָאנ טיוט ןַײמ ןעק ,ןרָאװעג ךיא ןיב דנילב ,ָא

 .קיצנאװצ רָאי 8 ןיוש קעווא זיא סָאװ ,ןוז ןטסטלע ןַײמ טינ ןוא

 םיא ןעז לָאמ ןייא שטָאכ ידּכ ,טכיל ַא טלעוו רעד ףיוא ןעמ טמענ ווו

 ? ןרָאי עָארג ענַײמ ךָאנ ץָארּפש ַא טבַײלב סע זַא ,ןסיוו ןוא
 ,םונהיג ןוֿפ ךעלעסעג יד רעקידיירֿפ ַא ךיא טלָאװ טשוקעג
 ,"ןרָאצ ןטכלאקרַאֿפ טָאטשנַא טילבעגֿפױא טלָאװ ור עליטש ןוא

 רַאשז יוװ ךָאנ ןבָאה רעטרעוו יד

 ,בייל ןַײמ ןיא טמעמטָאעג
 ןייוועג ןוֿפ םערוטש א -- ,רעה ךיא טשרע
 ,רעכעד רעביא טלבריוו ןוא ךיז טלקיוו
 זַײװװרעקיטש ךיז טסַײרעצ
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 .,ֿפָארַא טלַאֿפ ןוא

 ,ּפָארַא

 ,ּפָארַא

 ..םוהּת ַא ןיא רענייטש יו

 ףיוהלוש םענוֿפ ןוא

 יירשעג רענעטינשעצ ַא ךיז טנַארט

 ,זיולק ןיא רעהַא

 ,טכיל יד טקיטשרעד

 ,םיתילמ יד טעילַאװכעצ

 םיא רעטניה ןוא

 ,ּפָאק רעטקַאהעגֿפױא ןַא ןַײרַא טמָארטש סע

 בורגלסעק א ןיא ךיז טיירד

 ,םמערַא עקידנעמיווש טימ

 ,טינ טרעוו ,ךיז טקנירט

 לוק ןַײז רָאנ

 :םלח ַא יװ ןעגנעה טבַײלב

 ! הנּכס ---

 ,עטנערברַאֿפ ןּפיל ףיוא

 ,זַײרג ַײב ןוא גנוי ַײב

 תוליֿפּת יד ןבַיילב

 --- ןריױרֿפרַאֿפ

 .זַײא

 ןַײש רעקיזָאלג ןיא
 הנֿבל סרעטילּפש יד ןוֿפ

 ןַײרַא ָאד טגנירּפש

 ,הנּכס :היח יד

 ,ןֿפיל יד סיר א

 -- םנעה יד םיב א

 ,רעּפוק ןיא הנּכס
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 .טנעוו ןיא הנּכס

 רעדילג

 .ןייבעג עטלַא סָאד ןטַאררַאֿפ
 -- רעדירב

 ,ןיילַא .ןײלַא .ןטלַאּפשעצ

 .בַיל ףיוא ביל

 .שימעג .יירדעג

 הנּכס יד טגנירּפש טָא

 שיט ןרעטנוא ןוֿפ

 .רעמינּפ יד ןיא ךַײלג

 מכירעגמוא טָא

 הנּכס יד טנערב

 -- טכיל רענעסקַאו ןיא

 + ,טנערב

 ,טלַאֿפ

 .ייבעג סָאד טּפַאכרַאֿפ

 זיולק ןיא הנּכס

 ,ַײרֿפ רעד ףיוא -- רעמ ךָאנ ןוא

 לגענ עקיציּפש ןוא

 : ןגרַאוװ ,ןגרַאװ
 ,ןייב א טימ טנוה א יו ,קעװַא ףיול--

 ,שֿפנ ןטימ

 ןָא ייז ןגָאי טָא
 ! ןעגרהרעד ןלעוו ייז ןוא

 הדע רעד ןוֿפ זיולק ןיא ןבילברַאֿפ טלָאמעד זיא

 עדייז רעטנשקערַאֿפ ַא טרָא ןקיבלעז ףיוא

 : רעַײֿפ טימ ןצרַאה ןיא ךיז טקיוּפעג רעדיוו ןוא

 .רעַײרמעג רעטָאֿפ ,יוא ,ונלזג ,ונדגב ---

 רעדנעוועג עסַײוו-קידֿפלח ןיא ץעמע ןוא
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 ,רעדנעטש ןֿפױא טָאנ וצ ןעמווושעג רעטַײװ זיא

 ןועגש ןוא דײרֿפ ןיא טעילוט ךיז --- רעטירד ַא

 ,ןואג רעד ןסעזעג זיא לָאמ ַא ּוװ ,לוטש םוצ

 ,ןגיל ןטרָאד טבַײלב ןוא םיא ןייצ יד טימ ןַײא-טסַײב

 ,ןגיורַאֿפ ךָאנ ףרַאד עמ סָאװ ,דניק א ךיוא : עז ןוא

 ,אמתסמ סרעֿפױלטנַא יד ןוֿפ ןָאמעג ףרָאװ ַא

 !ץמַאמ ,ָא : טעּפילכ ןוא ירדנילּכ טעּפילכ םע

 ,רעטדימשענ א דרע רעד וצ ,טרָא ןוֿפ טינ ךיא ןוא

 .רעמיה רענעריווושעג רעד -- ןַארַאֿפ טעכיוא ןיב

 ,ןגיטש יד ףיוא גָאיעג סָאד טרעהעג טינ בָאה'כ ןוא

 .ןוגינ ןַײז ןוא דניק'ס רָאנ ,המיחש רעד ןוֿפ גנַאג םעד

 ,רעדניצַא ןברַאטש וצ ןגיוצעג ךימ טָאח'ס ןוא

 .רעדניק ענַײמ ןעזרעד ןעּפילכ םעד ןיא בָאה'כ לַײװ

 רעדליּפעג ןוא סקיב טימ הנחמ יד זיא'פ ןעוו רָאנ

 רעדליוו א חוּכ ַא טָאה ,ןַײרַא שילָאּפ ןיא

 ,ןטרָאג א ןוֿפ םיוב ַא יו ןָאטעג ךימ סיר 8

 ןמרָאד ןוֿפ ,שדוק-ןורָא םוצ ןָאטעג סיר ַא

 דניוושעג הרוּת יד ךיא בָאה טּפַאכעגסױרַא

 ,דניק סָאד ןטלַאהַאב -- הרוּת יד טָאטשנַא ןוא

 םינ טסייוו וד ןוא טסקנירט וד סָאװ ,קנארמעג ַא ןַארַאֿפ

 ,םעט ןכעלקערש ןַײז

 ,תורּכיש ןַײז ךיד טגנַאֿפ'ס ןעוו ןוא

 ,םישוח עטעקאנ ענַײד דנילב טכַאמ ןוא סיוא טנערב

 ,רעמכינ קידווענערב טסיב :וטסניימ זיא

 ,טינ טסמענַאב

 רעכעב רענעשיײלֿפ רעד טָא ןיילַא טסיב וד זַא
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 ,ןטֿפַאז עטעשויעצ-ןגייא ענַײד טסקנירמ ןוא
 רדס רעד זיא ,טסעז וד סָאװ ,ץלא ןוא
 : קיבײא ןוֿפ

 ,התימ רעד וצ ייר ןיא ןענַאּפש קיליװַײרֿפ סָאד

 ; םרעצישַאב ענַײד יו ,ןטענגַאב טימ טיילנַאב

 ; ןבַײלברַאֿפ טעוו טסַײג רעד זַא ,ייברעד ןטכַארט סָאד

 ;ֿבורק א יצ ןוז ַא ךָאנ טבעל ּוװ ץענרע זַא

 .טנלע טינ ומסיב רעטציא ךיוא סָאװ ,טוג זַא

 -- תוֿבשחמ עטנײטשרַאֿפ -- רעזַײה ךיד ןטיײלנַאב'ס

 ךעלסעגנ ןוא

 .רעכַײב עקיגרעב טימ ןעױרֿפ ןוא

 ,רעדנּווו ריד טימ ןעשעג טעוו דלַאב זַא ,טסמולח ןוא

 ןבילקעגרעבירַא ךיז טסטלָאוװ וד יו ךַײלג

 ,רעטייווצ ַא הריד ַא ןיא

 קילבסיוא ןַא טָאה סָאװ

 .ןטרָאג ןקיטַײצ ,ןקיור א סעּפע וצ

 עגר ענעלָאטש א םעצולּפ רימ טָאה'ס ןעוו רָאנ

 ,רעדילג ערוּכיש-טײטעגּפָא יד ןלַאֿפַאב

 רעברַאּפש רעטלגענַאב א ּפָארַא ךיז טזָאל'ס יו

 -- ,רעדינ רעד ןיא ביוט רעטלמירדטנַא רעד ףיוא

 ..ןבראש םענעגייא ןַײמ טנגעגַאב ךיא בָאה
 ,ןגערֿפ ,ךיז ןעֶיצ ענעכַארבעצ רעגניֿפ
 רענייב יד ןוֿפ לָאט ןיא לאקזחי יו ןוא
 : ןגעקטנַא גנועז עקיטכַאמ א רימ טּפַאלק

 ןרעטש ענרעזַײא ןגעק טנעוו ענרעזַײא
 .הסיֿפּת ענרעזַײא ןא ןעלגניראב ,ןעמיוצ
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 ,ןעקנַאדעג רעטנַאלּפ רענרעזַײא ןַא יו ,ָאד
 .הסיסג רענרעזַײא ןיא םעּפוק ךיז ןליונק

 ,ירדנילּכ ןוֿפ טכַאנ ןיא ייז טכארבעג טָאה רעוו
 ? םערָא ןַא ןקערטש ייז ,ןֿפלעה ייז ןעק רעוו
 ןימלע-תיב א ףיוא רעטיצדרע ןַא טָאה'פ טכַאד רימ
 .םירֿבק עקימרעוו יד ןוֿפ ןָאמעג ייז ףרַאװ א

 ןעלכיימש ,ךָאד ןדייר ייז ? םיתמ סָאד ןענעז
 .געווכלימ ןקיטסָארֿפ א ןוֿפ טכיל ןרעטנוא
 ,גנילגיוז ַא טרעמיצ עס לקניוו ַא ןיא ןוא
 .געווכלימ ריא וצ ,טסורב רעשימַאמ וצ ךיז טיצ

 קיור ייז ןמרַאװ סָאװ --- םיתמ ןייק טינ ביוא
 ? גנורעטשעצ רעטמיטשַאב ףיוא ,ךַארקעג-ןברַאש ףיוא
 ,סבעווניּפש ןענעז טנעוו ענרעזַײא יד ,ןדִיי
 ! גנורעװשרַאֿפ ַא טיוט םעד ןגעקַא ,ןדִיי

 ,םנכָאנק ענעֿפרָאװעצ ןסילש ךיז ןלָאז

 !ןעמָארטש ענעדנובעג ןָאט גָאלש ַא ןלָאז

 ,םוקמוא םוצ עטשרע ןוא ןבעל םוצ עטצעל

 !ןעמָאז ןקיטכעמ םעד ןדַײנשרַאֿפ טינ טזָאל

 ,ןברוח רעד ןָאט יירק ַא טעוװ טיור ןעוו ,ןגרָאמ
 .רעבירג ןענעֿפע ךיז ןרימ יוװ .ןלעוו
 ,ףושיּכ ַא ןטַײװ ןוֿפ ךַײא טראנ עפ ,ןדִיי
 !רעבירַא םיא טזַײרּפש ןוא ןגיוא ענַײז טנערברַאֿפ

 ג

 ןרעמש יד וצ ףױרַא ןעוו ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא

211 



 ,סמעטָא רעטרעדנוה ךיז ןניוצעג ןכַאה

 ,ינק יד ףיוא טכענק יו

 עטרַאטשרַאֿפ ןגעלעג תונחמ יד ןענעז'ס ןוא

 -- ,לרוג ןטקיציירקעג ןגעק רעמינּפ טימ

 ,ןֿפוג עקיליונק ןשיווצ טבעוושעגנ ךיא בָאה

 ,דָארלגיּפש ַא יו ,ייז ןוא

 ךיז טיירדעג ןבָאה

 -- רעדנוזַאב רעדעי ןוא

 : ןעזסיוא ןַײמ ןוֿפ לייט ַא

 ,תילמ ןיא ןקז רעד

 ,רעירֿפ יו טנווַאדרַאֿפ

 -- ,ןצֿפיז ןייק טינ טרעה רע)

 ; (םיכאלמ ןוֿפ גנאזעג

 ; טײקטסוּפ ַא ןצרַאה ריא וצ טקירד סָאװ עמַאמ יד

 גנוטֿפעהַאב ןיא רַאּפ א

 ; (הלּכןתח -- םּתסמ)

 ,קַאה א ףיוא טגנעה סָאװ ,לדִיי ַא

 ;עקטַאי ןיא יו

 ,רעד ןוא

 ;לּפינק א ןיא דלָאג ןַײז ןטלַאחַאב םַײב

 ; רעגניֿפ יד ןשיווצ רעסעמלָאג א טימ ןַאמ א

 : טגניז סָאװ ,רוחב רעד

 ;"רעטצעל רעד ןיוש ןַײז טעוו סָאד"

 ,בַײל ןקיּפַאלק םענעֿפָא ןמימ ױרֿפ יד ןוא

 עקילַאֿפ ןיא ךיז טֿפראװ סָאװ

 .חנֿכל ןגעק

 : טכאדעג רימ טָאה'ס

 ,רעדנוזַאב רעדעי ןיב ךיא

 בַײל סנכעלטיא ןיא

 .ןטָאנקרַאֿפ קיטולב ךיא ןיב
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 ד

 טלזיּפשרַאֿפ ךיז קילב רעקיסע ןַײמ טָאה ָאד רָאנ

 מלזיר ןוא ןיוש טֿפַײֿפ'ס ןוא .םינּפ ַא סעּפע ףיוא

 .זַײא רעטנוא םַאלֿפ ַא -- טֿפַאשקנעב יד

 ,רעטנעקאב רימ ףיוא טלַאוװק םינּפ סָאד לקנוט ןוֿפ -

 !רעטנענ םוק ,ןקלָאװ םענוֿפ סױרַא ,הנֿבל --

 ! טכַײלַאב םינּפ סָאד רעדניוושעג

 ,ןעקנוזרַאֿפ הומ ןיה ,רעֿפיט ץלַא ךיז טיירד סע ןעקנוֿפ טימ לבריוו ַא ןוא ,טכַײלַאב הנֿבל

 .םלַאטשעג יד ןַײרַא טרָאד טיירד ןוא

 : המשנ יד ביוש ַא יו ,ץַאלּפ ַא רימ טוט'ס ןוא

 !עמָאי ןַײמ זיא'ס ,ןוז רענעדנוװשרַאֿפ ןַײמ ,רע זיא'ס --
 .ןעז וצ םיא טרעגַאב ךָאד בָאה ךיא

 ,הליֿפּת יד םיוקמ טרעוו דניצַא ןוא -- טרעגַאב

 ,וליֿפַא טינ סייוו רֶע ןוא ,ףוס ןרַאֿפ דניצַא

 :ור ןיא טלמירד רע יו ,עז ןוא

 ,ןעייוו ןוֿפ עטגָאנעגסיױא ,טרַאדרַאֿפ -- ןקַאב יד
 ,ןעיינש ףיוא ןטָאש א יו ,ךיילב ןוא לקנוט ןוא
 ,דרַאב יד טנטלָאקרַאֿפ קיטניװ ןוא

 !ןרעטש ןַײז ףיוא שטיינק רעד טלגָאװ סע טנלע יו

 ,ןרעטש ןטיור-טולב ַא טימ -- טוח רעקיציּפש רעד

 !לץניש ןטקילֿפעצ ןיא בַײל'ס ןוא
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 ,רעביֿפ ןיא ןּפיל
 .דײרֿפ רַאֿפ עגושמ

 רעביא טינ םיא טקערש
 ,דייר ערעַײא םימ

 .ןעלמירד ,ןעלמירד ךָאנ רע לָאז

 ,ןריּפש םיוק רע לָאז

 םיז קידנביל יו

 ןרירַאב ריא מוט

 סיֿפ עקידנּווװ יד

 .רעטרעוו עטדערעג ןייק טינ טימ

 םיא טָאה רעוו ? ןענַאװ ןוֿפ
 ? טכַארבעג וצ רעהַא
 םעטָא ןַײז רעמיול יו
 ,טכַאנ יד םלגילֿפַאב

 ! ירדנ-לּכ ןוֿפ טכַאנ יד

 ,ןגערֿפ טינ ,רעליטש
 .ןיילא רעדיוו ןיכ'כ
 ןגעז ךימ טמענ טכַאנ יד
 ,ןייוועג ןוֿפ געז טימ

 .רעטרעוו ענַײמ טגעזעגרעביא ןיוש

 ; ןכש ןַײמ הסיֿפּת רעד ןיא טכַארטַאב ןוא ףַאג ךיא

 .שימייהעג זיא ץלַא ןוא ,ןֿפָא ױזַא ץלַא

 -- ןעלּפַא יד

 ; ןעלּפַאצ ייז לּפענ א ךרוד טכיל יו

14 



 --- ןעכָאֿפ ,ןעכָאֿפ לגילֿפזָאנ עכעלטיירב יד

 שימייה סעּפע טקעמשרעד ןבָאה ייז

 ,ןייבעג

 ןייטש ןוֿפ עקסַאמ ןַײמ ןָאט ךָארב א ךָאנ ןעק רע

 .ןענערב סָאװ ןגיוא יד ןליֿפרעד ןוא

 !ןיינ

 .ןענעקרעד ןטַאמ ןַײז םינ רָאט רע

 .דיישעצ רעד ןַײז טעוװ רערעווש לָאמ טנזיוט

 .םערוֿפ ַא ןיא דוס םעד ןקַאהרַאֿפ זומ ךיא

 ,דײרֿפ עקימס ַאזַא ,דײרֿפ אזַא ןַארַאֿפ לַײװ

 .םירוסי לכליּפש א זיא ךַײלגרַאֿפ ןיא ריא טימ סָאוװ

 ה

 טכַאנ יד ? ךַײא ןֿפלעה רשֿפא ,לחומ טַײז : ךיא
 ןסָאגעגסױא טשרעקָא יו ,סַײוװ-קידנעלב זיא
 ..הנֿבל יד סנסוֿפוצ ךַײא ץעמע טלָאװ
 ןקרעמַאב וצ ךעלמַײד זיא טכיל םעניא ןוא
 ,ןצרַאווש ןיא קידנעלבירד ךיז ,טולב לרינש ַא
 ,םיֿפ יד ףיוא ןדנווו עמצַאלּפעגֿפױא ןוֿפ
 .ןדניברַאֿפ יז ןֿפלעה ךַײא לעװ ךיא ,דנַײרֿפ ןַײמ

 ,ןצנַאג ןיא ןענירסיוא רעסעב לָאז ,קנַאד ַא :ןוז ןַײמ
 ,לרוג ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז קיליװניילַא
 ...ייז ךרוד יו רעסעב זיא'ס

 .רעסעב ןייק ָאטינ | ; ךיא

 ,םינ געמרַאֿפ ןייק סמענייק ןגרָאמ רעד זיא םע
 ,םציא ךיוא -- ןעוועג לָאמ עלַא זיא ױזַא
 : ןליוו םעד קעװַא טגָאי טינ ,קרַאטש טַײז --- ,ריא ןוא
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 .טולב סָאד ןענירסיוא טינ טזָאל זיא ,ט בעל ריא
 --- ַײרֿפ יד טנַײֿפ טָאה'ס

 ,ןעגנַאֿפעג ןַײז וצ טניווװועג
 ,..רימ יו טרעקרַאֿפ

 ,ןגרָאמ רעד ליוו סע סָאװ ןוא

 ,דוס ַא זיא סָאד

 .טינ ןיילא םייוו ןגרָאמ סָאװ

 .לקנוט ױזַא ןטכַארט וצ טניווועג טינ ןיב'כ : ןוז ןַײמ

 .ןגרָאמ רעד זיא ןֿפָא ןוא .רָאלק זיא דוס רעד

 ,ּפָארַא גרַאב םָארטשגרַאב רעד ךיז טלקַײק'פ ןעוו

 .וצ ףױרַא ךיז ןעלקַײקרעד טינ רע טעוו זיא

 ? טעז ריא .טיוט ןראֿפ ארומ טינ כָאה ךיא

 .רעײמרַאטיױר ַא ןיב ,ךיא ןיב ןַאמסגירק א

 ,טײלגַאב ךימ ןטיוט קידנעטש ןבָאה סע

 רעגעי ןקידנטַײר א טיילנַאב סע יו

 ,טניה הנחמ ַא

 ןטַײצ עלַא וצ ןעוועג בַײל ןַײמ זיא'ס ןוא

 .רעצנַאפ רעטווורּפעגסױא ,רעמדימשעגנ טוג ַא

 ,ליוק עזייב סאנוׂש םעד ךרוד םיא טקַאה ןוא

 .ןעלגנַאר ךיז דרעווש רעקנַאלב רעד טימ טלָאמעד זיא

 ,טנעה יד טימ זיא ,דרעווש יד סױרַא טלַאֿפ ןוא

 .ןרעוו רעסעמ א לָאז רעגניֿפ רעדעי זַא

 ,גנורּפש א זיא ,סרעסעמ יד ךיז ןכערבעצ

 .ןקילֿפעצ םיא לגרָאג םעד ןייצ יד טימ ןוא

 ,טלָאמעד --- ,ןריוװעגנָא גנידצלַא ךיא בָאה ןוא

 ,טרָא ןוֿפ ןיוש ןײטשֿפױא טינ ,רעקַיור 8

 .ןליו רעד טציא זיא טֿפַאה א ןָא ,שיטכענק רָאנ

 -- ןריובעג ןַײמ ןוֿפ טָאטש ןיא ָאד ךיא גיל טָא

 ...םרַאװ ךיא ןוא ,טקידנווװועגכרודַא סיֿפ יד
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 ; ךיא

 : ןוז ןַײמ

 ; ךיא

 : ןוז ןַײמ

 : ךיא

 : ןוז ןַיײמ

 ?רענליוו ַא טנעז ריא

 ןריובעג ןיב ךיא ,עי

 .ןאגַאק עמָאי ךימ טֿפור עמ ,ףיוה סלווַאז ןיא

 רעיוא ןַײמ וצ ןעוו ,ןַײז ךיא טלָאװ ךעלקילג יו

 ,עמַאמ-עטַאט ןוֿפ םורג ַא טלָאװ ןכיירגרעד

 .טרעקרַאֿפ טינ ןוא -- רימ וצ ייז ןוֿפ סורג א

 ,בַײל ןַײמ ןיא ןשָאלעגנַייא ,טֿפַאשביל יד

 .ןברַאֿפ עשירֿפ ןיא טילנעצ ךיז רעדיוו טלָאװ

 .םיא ןעק ךיא ,ףיוא טרַאװ ,טבעל עטַאט רעד ,ןַײז ןעק

 .ןעמאזוצ ,ףיוה ןבלעז ןיא טניווװעג דָארג בָאה'כ

 ? ַאה ..,הירכז םיא טֿפור עמ

 ,..ױזַא ,ױזַא

 סייועג זיא ? רעטָאֿפ ןַײמ ןעזעג טָאה ריא

 ,רעַײא ןיא טלַאטשעג ןַײז טרעובעגנַײא ךָאד

 .ןליֿפרעד םי א ךימ טזָאל ןוא ךיז טרעטמנענרעד

 ..טדערעג ןעוו רע טָאה יצ

 לָאמ ןייא טינ טָאה רע

 .ןוז ןטסטלע ןגעוו עקַאט רימ טלייצרעד

 ? רעטָאֿפ םעד ןעזעג טינ ריא טָאה ןיוש גנַאל יו

 ןֿפָאלטנַא ךיא ןיב קירוצ רָאי קיצנַאװצ םימ
 ,ענַײרקוא ףיוא ןערוילטעּפ טימ ןֿפמעק וצ
 .ןבילברַאֿפ ןיוש ןטרָאד ןוא --- םיא ןגָאלשרעד
 ,בַײװ א טכוזעגסיוא ךיז .םייה א םיובעג
 עימעדַאקַא רעד ןיא רעטעּפש טנרעלעג
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 ; ךיא

 .לעניש םעד לָאמ ןייק ןטיברַאֿפ טינ ןוא

 ,דישז ךימ טֿפור עמ זַא ,ךיא בָאה ןסעגרַאֿפ

 ..ןסעגרַאֿפ טינ ךָאנ ןעק עמ זַא ,ןסעגרַאֿפ

 ,רעבירַא עכעלטע ןכָאװ זיא םיוק ןוא
 םכַאלש רעסיורג א ןיא ,וועיק רעטניח ןעוו

 ,אנוׂש רעקידלקע רעד ךימ טָאה טדנּוװרַאֿפ
 ,ןבירטרַאֿפ טָאמש-ןריובעג ןַײמ ןיא -- ךַאנרעד
 רוטמ א טירבעגסיוא ךיז דלַאב טָאה ָאד ןוא

 רענעי" : ןקעטש ַא טימ ןזיװעגנָא ןוא
 ןעמ טָאה טלָאמעד ןוא ."םַאמש רעזדנוא ןוֿפ םינ זיא
 טלדָאנעגנָא עטַאל עקיכעציּפש ַא
 רעהַא טכַארבעג ןוא םנַײמ בַײל ןליוה ףיוא
 ,ןדיי הנחמ רעדנילב ַא טימ ןעמַאזוצ
 ,טנעה יד ףיוא ןגָארטעג תוג ןַײמ טָאה סָאװ
 .טנעקעג טינ טלָאמעד ןיוש ךיא כָאה ןייג לַײוװ

 ןגרָאמ זַא ,םייוו ךיא ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ --- דניצַא
 .םעטָא רעטצעל ןַײמ ַײלב יו טעוו ןליקרַאֿפ
 ,דִיי ַא יו ןברַאטש לעוו ךיא סָאװ ץלָאטש ןיב'כ
 סָאװ רַאֿפ רָאנ .םענייא ןיא ןעמעלַא טימ

 -- היח א יוװ ןעגנַאֿפ ךיז ךיא בָאה טזָאלעג

 ,ןזעוועג טליוקעגכרוד זיא ףוג רעד ןעוו ןוא
 שטָאכ טלגנַארעג טינ רעטַײװ ךיז
 קנאדעג םענעגייא טימ
 -- דָאנג ןבילקעגסיוא ןוא

 ! ךעלקערש זיא סָאד טָא

 ..קנַאדעג רעד טייקסטוג טוט לָאמ עלַא טינ
 ןליוו רעד יורטש א טרעוו -- ,עגר ַא ןַארַאֿפ
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 ; ןוז ןילמ

 .דײרֿפ יו טנורג ַא ןָא זיא טייקכעלקערש ןוא

 -- ,טרָאװ ןייק טינ ריא טכוז ,רעביל ןַײמ ,סָאװ רַאֿפ

 | הסיסג יד ןּפַאזנַייא .טציא לָאז סָאװ ,טרָאװ ַא

 ,ןדִיי םינומה ,רעטנזיוט ,רענעצ ןוֿפ

 ,טכַאלש א ןיא ייז טדנוװרַאֿפ מָאה עמ טינ סָאװ

 קיכרָאהעג ייז ןענַאּפש עקידעבעל רָאנ

 .עלַא יו ,ייז יו ,ךיא יו ,לָאמנטױט םוצ

 ?רעסעב ריא טנעז יצ ,טלייוורעדסיוא ריא םנעז יצ

 .רעגירק 8 ןיב ךיא ,ףמאק םדוק זיא רימ רַאֿפ

 ןזיוועג רימ ךיז טָאה רעִירֿפ ענגר א

 .עטַאט ןַײמ ןַײשלּפענ רעקידלמירד ךרוד

 .ןרָאי עבלעז ןיא ,ריא יו ןעזעגסיוא טָאה

 ,לַאֿפוצ ַא -- ריא יו טדערעג רע טָאה דייר ןוא

 ,עטַאט ,עטַאט : ןטעבעג םיא בָאה ךיא רָאנ

 ,טסורב יד רימ ןֿפע ןוא םענ רעפעמ א

 ,ןבעל ןַײמ ןעילֿפסױרַא טרָאד ןוֿפ לָאז סע

 .גַײטש רעקידנענערב א ןוֿפ לנױֿפ ַא םיױרַא טילֿפ'ס יו

 .ןדמערֿפ א ,ךַײא ןטעב סע ךיא טלָאװ דניצַא

: 

 ,זָאלג ןסיוטשעצ טליֿפרעד גנוצ ןַײמ ףיוא ךיא בָאה טלָאמעד ןוא

 .ןויזב ןיא רעטרעוו ענַײמ ןטינשעצ -- ףראש רעייז ףיוא

 .זָארג ךעלטניב יו ךַײלג ןסירעג רָאה יד רימ טָאה קילב ןַײז

 :ןעיַאוװ ןַײמ טרעהעג טָאג טָאה קידנעמוטש ןוא ,טמוטשעג בָאה ךיא

 ,ןעמייהעג םעד רעמָאי ןַײמ טימ טקיטעזעג ךיז רעדיוו טסָאה"

 ! םירוסי ןוֿפ ףוס-ןיא םעד סױרַא וטסבעוו רימ ןוֿפ

 ? ןעמייל ענַײד ןוֿפ לייט ַא ,םייל עיור טינ ךיא ןיב סָאװ רַאֿפ

 ? םערוטש ןיא טּפַאכרַאֿפ ,גיוא עטיוט א טסַײג ןַײמ ריד זיא סָאװ רַאֿפ
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 ,ןטָאנקרַאֿפ שיילֿפ ןיא םעבעג ןַײמ וטסָאה ,ךיא בָאה ןטעבעג

 .חסיסג ֿברע -- ןענוֿפעג ,ןוז ןטצעל םעד -- םיא ןענוֿפעג

 ,ןטָאש םעד טניה ענַײד ןעשזירג .ןרָאװעג ןיב'כ ןטָאש א

 .עמיז רעקוצלדנאק טימ יו ,גונעּת ןיא ךיז ןקעלַאב

 : ןכערַאב ,ךיז ןכערַאב ? זיולב לשמ ַא ריד ךיא ןיב יצ

 .לבׁש ןקידנלַאוװק ןַײד ריד ןעַײּפשרַאֿפ ךיא לעוװ לַאנ טימ

 ,ןכעטשרעד ַאד םיא ךיא לעוװ טינַא --- דניק ןַײמ ןעוועטַאר ומ

 .לכיימש 8 טימ ןוא גנאזעג טימ המקנ סיוא ןכעטשרעד

 .ןברַאמש וצ טיירג ךָאד ךיא ןיב לָאמ טרעדנוה ןוא -- !עװעטַאר ,8

 ,רעיוט םעד ךרודַא ךערב רעדָא ,רמוש א רַאֿפ ךיז לעטשרַאֿפ

 ,ןברַאש ןַײמ ןוֿפ רענוד םעד רעה ןוא ,ָאד טסיב וד זַא ,קעלּפטנַא

 ,רעיורט רעטצַאלּפעגסױרַא ןַײמ ןטלישרַאֿפ ךיד טעוװ טינַא

 : תולזמ יד וצ זיב ןָאט בייה ַא טסױוֿפ ןגנַאל ַא לעוו'כ ןוא

 ! ןניל 8 זיא טייקסמונג ןוא דָאננ ןַײד לא ! עשר א טסיב וד ---

 ,תוללק יד רעטנוא טלעוו יד ןלַאֿפנַײא טעוו זיוה 8 יוװ ןוא

 ."ןגיל טעֿפרׂשרַאֿפ רימ ןלעוו םענייא ןיא

1 

 רעהעג סָאד טרעיול ןקערשרעביֿפ ןיא

 ,םינמיס .טירמ .רעֿפטנע ןטסדנימ ףיוא

 .רערט רעניילק ַא ןוֿפ טנורנּפָא םעד ליֿפ ךיא

 .םינּפ ןַײמ ףיוא ֿבלח יו טייגעצ טכַאנ יד

 .לגיצ ןיא ,טנעוו ןיא ןַוא ךיז םגייז הנֿבל

 ,לָאטש יו רימ ןנעקטנא טילנ חרזימ רעד

 לגילֿפ ןסקַאװעגנָא ןענעז רשֿפא : ןעלסקַא יד ּפַאט ךיא

 ,(!םיא רַאֿפ ייז ןסירענּפָא טלָאוװו'כ)

 לָאמ א טימ ךיז ףרַאװ ןוא
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 ,םימש ַא טינ ךיז טגָארט יצ : דרע'רד ףיוא

 ? ןעמַאנ א ,טרָאװ א
 ,גנוצ א ןָא רָאנ ,קידעבעל זיא דרע יד
 .ןעמָארמש ןיא טיינעצ לָאטש רעטילגעצ-פַײװ רעד
 .רעיוא רעד טרעוו עקטסַאּפ א .ףיילש רעד טּפַאלק סע
 ? סקַאװ ַא יו הסיֿפּת יד םינ ךיז טצלעמש יצ
 ? רעיומ א ןעגנירדכרוד טינ סנ א ןעק יצ
 סקַאוועצ ַא ןבעג טינ זָארג ךיז ןעק יצ

 ? ןּפַאכ טינ לָאז רענייק זַא ,דליװעגדלַאװ ןיא

 .אש

 ,סיױרָאֿפ ,םױרָאֿפ ךיז ןֿפרַאװ םישוח יד

 | ןּפאטרעד

 ךַײלנ וצ .רעזיילסיוא ןקידנבעווש םענוֿפ חיר םעד

 ,ןגעקטנַא גנוזיילסיוא יד רימ ךיז טנָארט

 ךַײט רעלימש א יו

 .ןגערב עקידרעמָאי ןשיוועצ

 ,טָאג ןַײמ ןּפַאכנָא ליוו ,טנַאה ַא קערטש ךיא

 -- -- מא ...םיא בָאה ךיא ...יצ ןייא ךָאנ ..,עגר א

 םרָאֿפינוא רעניורב ןיא ,ףיוה ןכרוד ןוא

 ,טנעה יד ףיוא סקּוװנַא-רענייטשלדייא ןוא

 םערָא ןטכער ןֿפױא ןציירקנרע טימ

 -- ,טדנעוװענּפָארַא דרע רעד וצ ןקילב ןוא

 ןצנַאלג לווימש יד .שטַײד רעד רימ ךיז םזַײוװַאב

 .רילָאק ןשירַא ןטכע טימ

 -- ריר ןוא קוצ ןייק טינ -- עקסַאמ-ןשטנעמ יד

 .ןצנַאג ןיא עלעשטיינק 8 ןָא ,טרענײטשרַאֿפ

 קע ןגנַאל ַא טימ לסיֿפנבלַאק א
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 .רע טלַאה קיטסוֿפ ןטָארד עקידוועגייב ןוֿפ

 ,רעטלאק-למרימ ַא ,טניווועג רע זיא םעד טימ

 קעוו ןקידנֿפַײֿפ א ,טינש א ןָאט וצ

 ,ןסיש ןרַאֿפ תונברק עקיּפישז יד

 -- .םיוועג ,ביל ךָאד ךעלטננייא ייז טָאה רע

 .ןטיוועג סָאד זיא לַאדעמדלַאג רעַײנ א

 ,םיֿפ סלדיימ ַא טַײז 8 ןָא רֶע טעז ןוא

 ענעי :ךעלזָאנ יד םיא יב ךיז ןטיײרּפשעצ

 | ,דלַאב ןרעהעג ןיילַא םיא ןזומ טעוו

 ,טלַאֿפ יז ,ךיז טלּפַאצ יז ,ליוק ַא -- טשרע וצ

 !ענעצס יד םענעגנַײא יו --- קידנלַאֿפ ןוא

 : טשרעהַאב רע זיא ךַײלג רָאנ ...יז ןַָאט ּפַאכ ַא

 -- ,ןרעהרעד קנַאדעג ןַײז ץעמע ךָאנ ןעק םע
 ,טשרע וצ טולב עיצקעלָאק יד זיא םיא רַאֿפ

 .ןרעגַאב טינ סָאד רָאט רעקידעבעל ןייק

 :ליוהעג רעקישטַײב ַא -- לָאמ ַא טימ ןוא

 ןדִיי עדימ יד ןוא "!ןייטשֿפױא ןעמַאזוצ"

 ,ליונק ןעָארג םעד ןוֿפ ןעגנירּפש ןעמענ ייז

 ,ןדימשרַאֿפ טנַאה ןיא טנַאה ייז טלָאװ ץעמע יו

 רילַאּפש ןטרעווילגעגנַײא ןכרוד ןוא

 : קיניגַאב ,זָאר םינּפ סָאד .רַאה רעד טרישרַאמ

 רימ רַאֿפ טינק ,רעַײא גיניק רעד ןיב ךיא"

 "! גיניק רעזדנוא ןבעל לָאז :ייברעד םַיירש ןוא

 .ןבענרעד ןָא ךיז טקוק עמ .טזיילג עסַאמ יד

 ,טכוד רימ ,ענעריובעג-םומש רָאנ .ליטש זיא'ס

 "!ןבעל לָאז" :טַײרש עמ ןוא ןושל ןעמוקַאב

 טכוז רעדעי ןוא ,ינק יד ףיוא ןלַאֿפ ןוא

 ...רעמָאט ...רשֿפא :ןלעֿפעג וצ גיניק םעד
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 ,םײלגַאב טינ םענייק ןוֿפ ,ןיילא רע ןוא

 ,טײהרעטלַאק םנקור יד ףיוא ךיז טזָאל רע

 .רעמָאיעג ןקיכֿאל ןיא שמַײב ןַײז טכליח'ס ןוא

 רענייב עקידנצכערק ףיוא קידנזַײרּפש ןוא

 ,טָארט ןשירעטיבענ ןרעכיז טימ

 רענייא זַא ,ןומה םעד ןשיווצ רע טקרעמַאב

 טָאבעג ךעלניניק ןַײז טליֿפרעד טינ טָאה

 ןדנווו ענַײז ןיא טנערב'ס ןוא ,דרע'רד ףיוא טגיל ןוא

 .יוט ןקידעגרָאמירֿפ ןיא יוו ,ןוז יד

 ,ןדנובעגוצ םיא םיֿפ יד וצ יו ךַײלג ןוא

 -- יורג ןוא קידלקַאוװ ןיוש ,ןַאמ רעטלא ןַא

 םינּפ םגיניק םעד .ןוז ןבעל עטַאט רעד

 ןיּפש עמייהעג ַא יו ,ךיז טרעדָארַאֿפ

 : ןיּפשעג ריא ןטרָאד טמעדעֿפענסױא טלָאװ

 ? םיא ןָארט םעד רעצעמע טקינעּפשרעדיװ יצ

 : טינש א ךַײלג לסיֿפנבלַאק ןטימ ןוא

 ?ןןגעק ךיז טלעטש סָאװ אזַא ןארַאֿפ !ױזַא"

 ."דִיי ןימ אזא ןעזעג טינ .רימ טלעֿפעג'ס

 ןגעגַאב א שירטקעלע ךיז ןביג'ס ןוא

 ...ןעצ ...עגר 8 :ערעייז ןקילב יד

 : טנרעצרעד טרעוו ,גיניק רעד סיוא טינ טלַאה עס

 ? טנרעלעג ךיד סָאד טָאה רעוו ,טנוה ,וטסיב רעוו"

 ,ןעז רימָאל זיא ?רָאנ ןרעטש רעטיור א

 ,"ןקוב ךיז ןגעווטסעד ןוֿפ אזא טעוו'ס יוו

 -- ,ןיימש ַא טלַאֿפ גיניק ןיא ...ּםוילכ :םעצולּפ רָאנ

 ןֿפָארטעג םיא עדרָאמ ןיא דנַאש טימ ןייטש א

 ,ןייבעג םענעכַארבעגֿפױנוצ םעד ןוֿפ
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 ,ןֿפָא ןוא טלַאק ןגעקטנַא טיוט םעד טקוק סָאװ

 .ןקוצ רעגניֿפ ,טלמומעצ ,ךיילב זיא רַאה רעד

 ! רעטכעוו : ןָאט יירש א ליוו רע ! ןיורק ןַײז טלַאֿפ עס

 ,ץלירג ַא טמוק סע .קירוצ טרָאװ סָאד טּפַאכ ןוא

 .רעטכעלעג ןוא הוואּת ,ארומ םימ טשימעג

 .ץלימ יוװ ָאלב ןרעוו ןּפיל עכיילב יד

 ,ןֿפורעג טינ ,ךיז טכַאד ,ןטענגַאב ןעוו ןוא

 ,גָארט א ךיז ןעלקניוו יד ןוֿפ ןעגנַאלרעד

 ,ןֿפוג עדייב סמערָא יד םימ רֶע טצישַאב

 ,גָאװ א טָאה ערע ןַײז ,רַאה ךָאנ זיא רע

 .החיצר ןַײז ןעַײרֿפַאב ןײלַא טעוו רע

 .םָאש 8 ,טינש א טימ ,ךיז ױזַא טינ ןוא

 ,עביג ,עכיג ןעקנאדעג יד ןעלגנעלש םע

 : סָאמ רעלוֿפ ןיא גנוקינַײּפ יד טמוק'ס ןוא

 ,ןדייב ךַײא ןדיינשסיוא ךיא לעוװ רעגניצ יד"

 ,"םימש רעייז ןרעה טעוו ןיילַא ריא ןוא

 ,ןדייר ןַײז ןיא תונמחר םײגרַאֿפ דלַאב רָאנ

 : םירג רעד ךיז טלדנַאװרַאֿפ טייקידענג ןיא

 ,ןלָאמש א דיישרעבליז ןוֿפ סױרַא טיצ רע

 וצ ךיז טגייב רע ;לַאשזניק םענעֿפילשעג

 ,וד סָאד וט" --- : ןפַאלעג םיא רימ טינג ןוא

 .?ןלָאצַאב טינ טשינרָאנ טימ ּפָאק ןַײײד טעוו'ס ןוא

 לַאשזניק רעד רָאנ טָאה סע יוװ ...טלָאמעד ןוא

 רעטייווצ א רימ ןיא טָאה ,עינָאלד ןַײמ טרירַאב

 ,לַארמש א ןָאטעג שינעֿפיט רעטסֿפיט ןיא

 ,רעטייל א ףיוא יוװ ,ךימ ןבעגעג בייה ַא

 לניּפשעג םענעלָאטש ןיא ןעזרעד בָאה ךיא
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 .ןעלּפָאצראוװש ענעֿפָאלרַאֿפ סנוז ןטצעל ןַײמ

 --- ,לגילֿפ ןייק טינ ןוא ָאטינ רעזיילסיוא ןייק

 .ןעלּפַאצ ,ךיז ןרעדַײלש רעדילג ץעיור יד

 ,ןילּת רעקידנעלכיימש רעד טרַאװ סנּפָאקוצ

 .גַײװצ א ףיוא לגױֿפ ַא וצ ךיז טֿפַײֿפ ןוא

 ,ןעילאמס ןוא רָאה יד ןוז ןַײמ ןצעננַײא ט'רע

 .גייצעג ןשרעטקָאד טימ ןקינַײּפרַאֿפ

 ,הליֿפּת ןַײמ טרעהעג טינ טָאה ןיילַא טָאג ןוא

 .טַאק ןטימ תוֿפּתוש ןסָאלשעג טָאה רע

 ,הליענ ךָאנ ןטסַאֿפּפָא ךיז רע ליוו םעד טםימ

 .טַאז טינ רע זיא ריֿפ יד ןיז ענַײמ מימ

 ןזַײא עקנפלב סָאד ךיא בָאה גנורּפש ןייא טימ ןוא

 ; טסורב ןיא טצעזעגנַײרַא ןוז ןטצעל ןַײמ

 ןזַײװַאב ןוא עטַאט ןַײד ןָאט ןעק סנױזַא ---

 ,טסולגעג ןקינַײּפ ךיד טָאה סָאװ ,םעד רַאֿפ

 ֹט

 ,ןטלָאּפשעג טינ ךיז דרע יד טָאה'ס ? רעטַײװ זיא ןעשעג סָאװ ןוא

 ,רענייטש ףיוא ּפָאק ןטימ ןעגנורּפשעגּפָארַא טינ זיא ןוז יד

 ,סנקלָאװ יו טמיױצעגמורַא זדנוא ןבָאה סנגָאװ-ןטיוט רָאנ

 ,ןעגנולשעגנַײא

 ,וצ ןיהַא טכַארבעג ןוא

 ,ַײשּפָא טימ ןָאטעג בייח א ךיז ןבָאה ןעָארק וו

 טכורֿפ עצראווש ַא יו ןעגנַאהעגנָא ךיז

 ,ןגַײװצ עלעג ףיוא

 .חדועס עכַײר עַײנ ַא קידנטרַאוװרעד

 קירעשייה-ןליוק רעד ןעוו ןוא

 -- ,ןטימעג ךימ רעדיוו טָאה

 ןעוועג טַאז טלָאמעד רע זיא יצ

 --- ,רעיוז וצ שיײלֿפ ןַײמ יצ
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 ,ןקיבַײלב-ןבעל םעד ,ךימ זיא
 ןלַאֿפַאב ָארק עצראווש ַא
 ,טמעטָאעג בָאה ךיא שמָאכ ןוא
 .ןרעמש ןיא טקיּפעג ךימ יז טָאה

 ירא

 רימ טלייצרעד םורא רָאי א ןיא טָאה ױזַא
 ,ןײלַא רע ירדנילּכ וצ ַאמעג ןיא

 רימ טלײשעגנּפָא ןוא דַיי רעקידֿבויא רעד
 .ןייב עמַאס ןזיב םענַײז לרוג םעד

 ,לוק ןַײז קִיור ןוא

 ,לָאמ ןיא לכלעווק א יוו

 .ןסָאנַאב הנֿבל טימ טכַאנ ַײב

 : טכַאלעג בָאה ךיא ןוא

 "? טכַאלש יד ןענווועג ט'רעוו"

 .ןסָאלשעגנַײא רימ ןיא לרוג ןַײז ןוא

 1942 רַאורבעֿפ ןט6 םעד טקידנערַאֿפ ,ָאטעג רענליוו
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 ןפַאטיּפננ
 ןהשמ רעדורב ןַײמ הנּתמ ַא

 ֹא

 טנעוו יד ףיוא תויתוא עטצירקענפיוא ריא

 ,ןרעצרַאק ןוא סָאטעג ,רעזייהנמיוט ןוֿפ

 ,טנעה טנזיוט טימ ןוא ןכַארּפש עלַא ףיוא

 ,ןרערט סנשטנעמ םעד ןוֿפ ןברַאֿפ עלַא ףיוא

 טנעקרעד ךַײא ןשיווצ ןעמָאנ ןַײמ בָאה ךיא

 .ןרעה קיביײיא ןונינ א יו ךַײא לעוװ ןוא

 טנערב ןוא ןָא ךיז דניצ ! ןרעטש יד טשעלרַאֿפ
 ! ןרעטש יד טָאטשנַא ,טלעוו רעד רָאג רעבירַא

 ב

 ןכוז םינ גנַאזעג ןַײמ וטסלָאז ץעגרע ןיא
 -- ,רעדילג עטקוצרַאֿפ יד ןוֿפ טשער םעד טינ ןוא
 ,רעדירב ןוֿפ רעקיצנייא וד ,טסיב וד ּוװ רָאנ
 .ןכוזרַאֿפ טסוקנזיור ןמיור א וטסלָאז

 רעדנוזַאב ךָאמש רעדעי ריד םעוו
 ,רעדינ רעד ןוֿפ ןסורג ןעגנערב

 רעדנּוװ רעטזיילעגסיוא-טינ ווו
 ,רעדיל ענַײמ ןוֿפ לאווק םעד טדניב

 ג

 ,טכוזרַאֿפ טינ ךיא בָאה ןבעל רעדנַא ןייק
 ,רעקַאמשעג זיא רעדיוש ןַײז יצ ,םינ סייוו ןוא
 טכוזעג טינ ךיא בָאה המכח רעדנַא ןייק

 רעקַא רעד ןיילַא ,דרע יד ןײלַא ןַײז יו
 ,טלעוועג טָאה סָאװ ,טֿפַארק יד ןבָארגנֿפױא ןוא
 .ןרָאבעגמוא קיביא ןבַײלב טינ לָאז ךיא
 טלעוו א רימ ןעקנעש ןרַאֿפ ריד קנאד א
 ,ןורּכז ןַײד ןיא זָארג ַא ןַײז ןרַאֿפ ןוא
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: 

 ןבָאג ענַײד סיוא ומ ךיא רעדייא

 -- לוֿבג ןקִיָאד ןַײמ ןוֿפ םיושרַאֿפ ןוא

 ,לוֿפ קימיורנלימ םנַײמ ןבעל סָאד ךַאמ

 .ןבָאה רעמ ןֿפרַאדַאב טשינרָאג לָאז ךיא

 זַײרּפש םענערָאײקילדנעצַײרד ןַײמ ךעלַײקרַאֿפ ןוא

 .ןעגנַאֿפעג םעמָא ןַײד ןיא געט לדנֿפַײה ןטימ

 ,זַײרק ַא יו ,טַײצ ענעסָאלשעג א ןַײז ליוו ךיא

 .ןעגנאלק טימ טלניזרַאֿפ לָאצ ַא

 ה

 ,םערָאװ א ןַײז טלָאװ ךיא ןוא טָאג א ןַײז טלָאװ שטנעמ רעד ןעוו ךיוא
 .טכערעג טינ טסיב :טמורבעג רעקינַײּפ םוצ ךיא טלָאװ םנייא ץלַא

 ; םערָא רעד טסורב ןַײמ ףיוא --- תודע ןַא ,ברַאטש ךיא סָאװ ,טינ טרָא ךימ
 .טכענק א זיא ןרָאי ענַײמ ףיוא רַאה רעד סָאװ ,ךימ טרַא סע

: 

 ,זָארג םענירג ןכיוה ןכרוד ןֿפױל עג ָאל ק רעגַאל ןיא

 .ןגעטש עָארג-ןשַא -- תורוש עטצירקעגסיוא רָאלקמוא יו

 זָאל ַא ךיז ןבעגעג ןרעטיַײש יד ןוֿפ ןבָאה סָאד

 ןגעקטנא ןרעדנַא םעד וצ רענייא ןשטנעמלקַאֿפ ייווצ

 יוט ןיא ,דנַאר םַײב ןעזעג בָאה ךיא .טירט עקידנענערב טימ

 .ןֿפוג עקידנעקנַאצ יד --- ַײברעד ןוא ןדייב ןוֿפ גָאיעג'ם

 ױרֿפ ַא ןוא ,ןבירשעג זָארג םעניא זיא "ביל ךיד בָאה ךיא"

 ,ןֿפורעג טָאה "קיבייא ףיוא" ליוק ןרעוו םַײב
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1 

 ! ןשטנעמ
 --- ,תורוש יד טצירקעג טָאה סָאװ רעד
 --- ,קנַאלב לאירא טסייה
 ,טנַאקיזומ ַא

 ,ןבָארגרעטנוא ןיא ,ָאד

 | ,טנַאװ רעד ַײב
 --- לדיֿפ ןוֿפ רַאילטוֿפ ןיא ןטלַאהַאב טניל

 -- טלעוו רעד ןוֿפ גנוֿפַאשַאב יד

 ,דניק ןַײמ

 ! ןשטנעמ
 לדיר א טמענ
 .טניֿפעג ןוא

 קנאשעג ַא רצוא םעד ּפָא טיג

 --- ,ינינַאגַאּפ םעַײנ א
 דניק ןַײמ ןוֿפ ךעלדנייב יד םיא ןלעוו סע

 ,ןַײז לדיֿפ א

 ,לדיֿפ עקידֿפושיּכ א

 ֹח

 : ןַאגַאװ א ןוֿפ טערב א ףיוא ןבירשעגנָא טייטש ױזַא

 ,לרעּפ ןעניֿפעג לָאמ 8 טעוו סע רעוו
 ,דַײז ןוֿפ עלערינש ןטיור קיטולב א ףיוא טעיליצעג
 רעניד ץילַא ייז ןֿפױלרעד זדלַאה םוצ סָאװ ןוא
 ,ןבעל ןוֿפ געוו רעד יו
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 לּפענ 8 ןיא ןעײגרַאֿפ יז ןענַאװ זיב

 -- ןקרעמ וצ םינ

 ,לרעּפ יד טָא ןעניֿפעג טעוו סע רעוו

 ןטכױלַאב ליק ןבָאה ייז זַא ,ןסיוו לָאז

 ,סקידלודעגמוא ,סקירעינצכַא ןַא -- ץרַאה סָאד

 .ירַאמ ןירעצנעט רעזירַאּפ רעד ןוֿפ

 -- ,ןלױּפ ןטסּוװַאבמוא ןיא ךימ ןעמ טריֿפ טציא

 .םעטַארג יד ךרוד לרעּפ ענַײמ ךיא ףראװ

 -- רוחב 8א ייז ןעניֿפעג טעוװ סע ביוא

 .עטבילעג ןַײז ןריצ לרעּפ יד לָאז

 -- לדיימ א ייז ןעניֿפעג טעװ סע ביוא

 .ריא וצ טרעהענ סע ,ןָאטנָא יז לָאז

 -- ,ןקז א יז ןעניֿפעג טעוװ םע ביוא

 .הליֿפּת א ןָאט לרעּפ יד רַאֿפ רע לָאז

 ט

 ,וצ לָאט םוצ ּפָארַא ,ּפָארַא ,גרַאב ןֿפױא סָאװ סַאג ןוֿפ

 ,עצלָאטש ַא ןרעַײֿפ ןיא טנערב סָאװ טָאמש רעד וצ רעטנענ ץלַא

 .ןֿפמַאק ןיא ענעלַאֿפעג יד ןוֿפ טולב קָאטשניר א טמַארטש סע

 -- םינימ עלַא ןוֿפ טכענק יד ,לָאט ןיא ןוא

 .ןֿפנַארב יו טולב קָאטשניר םעד שזַא ןקעלַאב

 ןדלעמ ךָאנ ףרַאדַאב רע .רעטַײװ טגָאי רע רָאנ

 .הרוׂשב עשירעגיז ַא טייקיבייא רעד

 הרוֿבג יד ןרעדָא ענַײז ןיא טגָארט רע

 .ןדלעה יד ,ענעלַאֿפעג טשרע יד ןוֿפ

20 



 ,טָאטש ערָאנ יד ןיוש טלגנירעגמורַא רע טָאה טָא ןוא/
 ,ףייה יד ,ןרעיומ עטלַארּפעצ יד

 ,םעניד ,ןקידעבעל ַא זַײרק ַא ןיא
 םינימח לּכמ טכענק ןוֿפ זדלַאה םורַא ןוא
 .ףיילש ןקידנגרַאװ ַא טּפַאכעגמורַא

 -- ןרעמש ןַײז ףיױא .ןקז א ןעזעג בָאה ךיא
 .ליֿפּת ַא טָאטשנַא םניילק א עלעכיש 8

 ליֿפעג טימ טנוואדעג רע טָאה םעד ןיא

 ןףרעה ןלָאז רענרעד יד -- וזיולק סנוָאג ןיא

 עדנוענ ןגעװרעטנַאלּפ ענַײמ ךרוד

 :דניצא ךיוא טנװַאד רע יו םיא עז ךיא

 ידש ןעילג לָאז ליֿפת ןֿפױא טָאמשנַא ןוא

 .דניק ןַײמ טצירקעגסיױא שידִיי ףױא טרָאד זיא

 אל

 / ןטלַאהַאב שינרעטצניֿפ ןַײמ ךיא לָאז ּווװ
 | ? טכיל א ןוֿפ ןטַאש ַא ןעז וצ ףיוא
 ,טכיש ןכלעוו רעטנוא
 ןטלַאּפש עכלעוו ןיא

 ידּכ ,ןרֿפקרַאֿפ ךיז ךיא לָאז

 . יירשעג סָאד ןרעה וצ טינ
 | ? םרָאװ ןוֿפ

 ,ןּפיזעצ טינ ךיז בַײל ןַײמ טעװ סע ּוװ זַא
 םיימעג טינ ןבַײלב םנַײז ביומש רעדעי טעוו
 טייק א ףױא ןבעל םעד ַײב ןעגנעה ןוא
 !?ןּפיל עקידנגַײװש טימ ור ןענָאמ ןוא
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 בי

 ,ָאּפַאטסעג רענליוו ןוֿפ ןצכעז רעמונ לעצ ןיא

 .ָאטינ סָאװ יד ןוֿפ תומשנ יד ךוז ךיא

 ץּפַאל 8 ייז טָאה סע .ןעמענ יד טקינַײּפרַאֿפ

 .ָאנד ןזיב טקעמרַאֿפ ןטשרַאב ענרעזַײא טימ

 קיצילב ךיז טנכייצ סע טכישכלאק םעד רעטניח רָאנ

 ,טַײצ יד יו ליֿפ רעקיבייא ךָאנ טֿפירשֿפױא ןַא

 :טַײװ ןוא טנעָאנ ףיוא ןרָאה ַא יו טלַאש ןוא

 .ןבעל ןרַאֿפ ברַאמש ךיא

 .קיציא גרעבנעטיוו

 ֿגי

 --- ,ןגרָאמ רעדָא טנַײה

 ,ןדירֿפ רעד ןיוש טמוק סע

 ןַײװ ןוא ןרעטש טימ

 .םעמשטערק יד ןצנַאמ ןלעוו

 ןענַאמרעד טעוו רעוו רָאנ

 ,רענַײגיצ ןטצעל םעד

 רעלדָא םענעדנובעג םעד ,ךימ

 ?ָאקעלא

 ,לדיימ ןַײמ זיא םיוט זַא

 ,ןעגנַאֿפעג זיא דרעֿפ ןַײמ

 עװעקדַאּפ ענעדלינ ןַײז

 .טלזגעג ןעמ טָאה

 רענייק טינ ךָאד סייוו סע
 ,רעסעמ ןַײמ ,ךיוא וד זַא
 ןכָארבעגרעביא טסגיל
 ? אנוש םענוֿפ ּפיר ןיא
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 די

 רעמַאק רעד ןיא ,קענאדַײמ ןיא

 -- םאטש ןַײמ טזַאגרַאֿפ טָאה ןעמ וו

 רעמַאדרעטסמַא ןַא ך"נמ א

 ,םס ןוֿפ טרירעגנָא-טינ טגיל

 לֿבָא רעקידנעגניז רעד ,ךיא
 -- ךארּפש רעקידרעטַײש ַא ףיוא
 לווָאמ םעד ףיוא ןֿפע ,למרעצ
 .ך"נת םענענוֿפעג ןוֿפ

 עָארג ,עטביומשעגכרוד רעמעלב
 .טנַאה ןיא ןבעלֿפױא ןעמענ
 האווצ ַא -- רענייא ףיוא ןוא
 :דנַאר םעד ַײב טלקיצעגסיוא

 ,רעטַײרֿפַאב ,רערעַײט רעדורב --

 .גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ ץלַא זיא סָאד

 ,רעטַײװ גָארט ,לרֿפס סָאד םענ

 !גָארטרעד --- טייקיבייא ןיא זיב

 וט

 תוירזכַא עכעלטיא זַא ,טאק ,ןסיוו ַײז

 .טדנעוועג קיכַאֿפנעצ זיא ןיילַא ריד ןיא

 סעירָאטַאמערק יד ןוֿפ םונהיג ןיא ,ָאד ךיוא

 ,טנערברַאֿפ ןַײז טינ ץלַא המשנ ןַײמ טעוו

 ןעמיוק ןוֿפ ךיז ךיא לעוװ ,ןקלָאװ רעצרַאװש א

 -- ,טָארט ןַײד ךָאנ ןעמיווש ןוא ןעלקיװסױרַא
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 ןעמיוז םעד ןקעמּפָא לעװ ךיא ןענַאװ זיב

 ,טָאטש ןַײד ןוא ,לגיוו ןיא גנַאלש ןַײד ,ריד ןוֿפ

 זט

 טנַאװ ַא רעד ַײב ! ןיימש בַײלב ,רעײגַײברַאֿפ
 רעטנעקַאבמוא וד ,ךיד טקידײטרַאֿפ ךיא בָאה
 .סע םענַאב ,טכארט ַא ביג וד .שטנעמ רעטַײרֿפַאב

 -- מנַאה ןַײד טימ ענַײמ רעטרעוו יד רירָאב

 ,רעטנענ טָארט ןייא ביג .ןרעדָא ןענעז סָאד

 ,תמא רעד ייז ןיא טּפַאלק סע יו וטסרעהרעד

 ןי

 ,דָאס ַא ןיא רעמייב ןשיווצ

 דָארַאװלַאק סמענורב ַא ףיוא

 ןגיל ָאד : טצירקרַאֿפ זיא
 ןַײרַא טינ ןענעז סָאװ ,יד

 ןַײז וצ טנערברַאֿפ לוש רעד ןיא
 | ,ןגיה םעד ףרָאד ןפיוא

 ,טייהרעדנילב סע טבַײרש סָאװ רעד
 טייק רעד ףיוא טשרעקָא ךיז טָאה
 םענוֿפ ןבױהעגֿפױא
 .דניק א טימ רֿבק-רעסַאוװ
 דניצַא םיא ךיז טסולג סע רָאנ
 -  .םענורב ןיא ןַײרַא קירק

 חי

 ;ֿפיֿבָא-לּת ןיא ,ףרַאש רודניֿכַא ןוז ןַײמ
 ווירב םעד ףוס ןרַאֿפ עגר ַא בַײרש ךיא
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 גָארט ךיא סָאװ טעמרַאּפ לקיטש םעד טָא ףיוא

 -- ןעניפעג םיא טסעוו וד ביוא .זדלַאה ןַײמ םורַא

 : גָאזרַאֿפ ןַײמ זיא

 ! גָאלק טינ

 ןענירעד סױרַא בָארג ןוא דרע יד בָארג רָאנ

 .ןצנַאג ןיא ךיא לעוװ ןַײז טינ ביוא ,לברעש ַא

 ןצנַאלֿפ םע וט ןוא טימ לברעש סָאד םענ ןוא

 .ןצנַאט ענַײד רעדניק יד וו ,סדרּפ ןיא

 טי

 רעביא ריד רָאה לטניב ַא זָאל ךיא

 .ןייטש ןרעטנוא ,ָאד

 ,רעביל ןַימ וד

 ,רוביג ןַײמ וד

 : ןיימשרַאֿפ טסעוו ,ןעניֿפעג טסעוו

 רעטסנעש ןַײמ רָאה לטניב סָאד זיא'ס

 .קָאל רעטשוקעג ליומ ןַײד ךרוד

 :ןעגנַאלרַאֿפ עקנילַא לטרעצרעד ןוא רעטַײװ לטרעצ

 ,ןירעד סיוא טֿפַאשביל ןַײמ םױרַא ךרָאה

 -- קָֿאלג א ןוֿפ יו

 .ןעגנאלק עטדימשעגנַײא

 כ

 קידלַאוװעג ךיז טסולג רימ יוװ ,דלַאװעג

 ! טכַאנ יד ןעמיוושוצרעבירא

 קידלַאוװטיײרב ,קיצרַאהטיירב ןָאט גנוז א

 ,טכַארּפ רענעגרָאװרעד ןוֿפ רַאה םוצ
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 ,ןרעװלוּפרַאֿפ ךָאד לעוו ךיא

 ,ןעקניז
 ,רָאװ רעכעלטַײצ א רעסיוא ןיא

 ןרעוו לוד זיב ךיא ליוו זיא

 | ןעקנירט
 ,רוד ןַײמ ןוֿפ ןַײוװ ןשמונהינ םעד

 אכ

 ןברא ריא טלָאז דײרֿפ רעַײא תעב !ענעבילבעג

 ,םעלק ןיא ןעקנַאצ סָאװ ענעי ןוֿפ ןרערט יד

 .ןברַאטש רעזדנוא ןַײרַא טמעטָא ןוא טינ טסעגרַאֿפ

 .םשה שודיק ףיוא ןבעל וצ טינ טסעגרַאֿפ

 בכ

 דניק שידִיי א ןעװעטַאר ביוא

 -- ,דניז ןֿפורעגנָא טרעוו ךַײא ַײב

 : הדומ טלָאמעד ךיז ךיא ןיב
 ,קידלוש ,קידלוש

 קידלודעג טרַאװ ןוא

 .עדיוה ַא ןיוש רימ ביג : הילּת רעד ףיוא

 טסירדרַאֿפ ךימ טינ ,דָאנעג טעב ךיא טינ ןוא

 .רעטרעשאב רעד לרוג רעברַאה ןַײמ

 ,עלעזייר קיטכיל ןַײמ ,וד רָאנ

 : רעטרעוו "סעמַאמ" ןַײד קנעדעג

 ,טסיזמוא ןֿפױלַײברַאֿפ טינ סע לָאז -- ןעמ טבעל לָאמ ןייא
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 גכ

 טסעוו ,רענַײמ ןמַאש !רעדרעמ וד
 .ןעשרי טינ דרע רעד ףיוא חטש ןַײמ
 טסעמרַאֿפ ןקיזיורג ןיא קַאה ןַײד
 .ןיוש רַאה ןייק רעמ טינ רימ רעביא זיא

 לָאטש רעדעי .טרעצנַאּפעג ןיב ךיא

 ,רעדנעלרַאֿפ ןַײמ ןיא קירוצ ּפָא טצנַאט

 -- לוק ןַײמ ןקַאהּפָא וטסליוו ןוא

 .רעדנעל רעביא טמערַאיל ָאכע ןַײז

 .טכענק רעטמיוצעג ןַײמ זיא םַאלֿפ ןַײד

 ןדנוצרעד טינ רָאנ .ׁשַא זיא ףוס ןַײז

 טכענ יד טכַײלַאב ןוא רעטַאלֿפ ךיא

 .ןדנווו עקידנעגניז ענַײמ טימ

 דכ

 ,געווכלימ ַא טייג עשרַאװ רעביא
 .רעכיילב ןייק טינ ,רעליטש ןייק טינ
 -- ,געווכלימ רעד רָאג זיא טולב סיוא רָאנ
 .רכז ַא טָאטשנדלעה רעד ןוֿפ

 הכ

 ,ןענאשטוב יו קיסיֿפניײא טנעוו עמורק

 ,תונשקע ןוא ןביולג ןוֿפ רעלעמקנעד

 -- ןליוק טימ זַײוװתורוש טרעכעלעגכרוד

 ? ןענַאוװ ןוֿפ ,טקישעגּפָארַא ךַײא טָאה רעוו

 םענָאלָאק ענעעזעגמוא קילַארטש

 .ןלױּפ ןקידעשרַאװ ןיא ךַײא ןגָארט
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 ןֿפַאשַאב סקיב טימ סָאװ ,רעכעל יד ןוֿפ

 -- רעדירב עקידרעוולוּפ ענַײמ ןבָאה

 .טרעדנוחרָאי ןוֿפ ןעניז ןוא ןוז ךיא קנירט

 ,ןֿפַאטיּפע עטברַאקרַאפ ןייב זיב ,ָא

 רעדיל עטקעלּפטנַאֿפױא-טינ ךָאנ ,עמוטש

 ! טרעדנוווַאב ןוא טנעייל טֿפנוקוצ יד סָאװ

 וכ

 לגיצ ןטיור ַא ךיז טימ גָארט ךיא

 :ליוק ןצרַאוװש ַא טימ ןבירשרַאֿפ

 ,לגילֿפ עדייב ןוֿפ טנערב םערוט רעד

 ,ליוק עטצעל ןַײמ זיא ןגױלֿפרַאֿפ

 ןרָאג ןטסקעז ןוֿפ דניצַא גנירּפש ךיא
 ,דיל ןטצעל ןַײמ קלָאֿפ םעד גניז ןוא
 ; ןורּכז ןַײד ןיא ךימ ןכײצרַאֿפ
 ,דָיי רעטנַאקַאבמוא רעד :םייח ךיא

 זכ

 ,גנונעֿפַאה ןוֿפ דיל סָאד םיוא גניז
 !ןוגינ רעד ןַײז לעוװ ךיא ןוא
 גנונעֿפָאװַאב ַא רַאֿפ וצ םענ
 .ןגיז ריא םייה ןוא ןוז יד

 רעקימעכלא רעד יוװ טַײברַאֿפ

 ,ןביוטש ןֿפױה ַא -- דלָאג ןיא

 רעקימעלק רעדורב ,שואִיי ןַײד

 ,ןביולג םענעדלָאגניג ןיא
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 רעטנזיוט סנגרָאמ ךרוד : ביילג ןוא
 ,ןשרי ןַײד ריד ףיוא םקילכ סע

 רעטנזיורעצ א ןדנווו ןיא
 .ןשרַאמ ענַײד רעביא ביג

 ןקיסיפייווצ םעד רעסיוא לַײוװ

 ,םעניימעג ,םענעטלָאשרַאֿפ

 -- ןקיסיוו טשינרָאג-ןוא-ץלַא םעד

 ,םענייק ןביל וצ ָאמינ

 1946-1943 ,שזדָאל - עװקסָאמ - ָאטעג רענליוו
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 טָאטשמיײהעג





 | דילרַאֿפ

 ,טיור ןוא טַײצ ןיא טבעװרַאֿפ ,דניקנגרָאמ וד

 -- ןברָאֿפַאב טכיל-חבזמ ןוֿפ ןַײשּפָא ןיא

 ,םיורט ןַײד טימ ןרעטש יד טבעלַאב טינ טסטלָאװ

 ןברק רעד ןעוועג טינ טלָאװ רוד רעזדנוא ןעוו

 געט ןיא ,דיײרֿפ רעקידעבעל ןַײד לֵא רַאֿפ

 .ןלַארטש עטכיירגרעד-טינ יו ענעליוהרַאֿפ

 געטש א ךיז טעינימ ןגיואנשטנעמ סיוא

 ,ןלַאטסירק עקינוז ךרוד ףױרַא-ףיוראי

 ,טיוט ןוֿפ רעקלעז ,ןעלּפַא טימ טעז ןוא

 ,רעיוד ןיא טצירקעגנַײא גנווט רעדעי ןַײד

 טיוב ןליוו ןַײד סָאװ רעדנּוװ-הלואג
 ,רעיורט סנגיוב-ןגער ןוא ייוונטלעוו ןוֿפ

 זַײרּפש ארומ ןָא געטש ןבלעז ןֿפױא רָאנ

 ,ןדנולש עֿפיט סנטכענ ןיא ,ּפָארַאיּפָארַא

 זַײװַאב ,ךיא לקיוועצ שירעקעלפטנַא

 ןדנּוװשרַאֿפ טינ סָאװ ,עקיטנַײה ןטלַאטשעג

 ,דניק ןַײמ ,טַײצ ןוֿפ שינעכעדעג רעד ןיא

 ,טקינײארַאֿפ סָאװ חטש ַא ּפָא זדנוא טלייט סע

 ,ד ני צ ַא טסגָאז וד ןעוו לָאמצנעד ךיוא בעל ךיא

 .טקינײלקרַאֿפ טינ ןבעל ןַײמ טָאה רענייק לַײװ

 ןַײז וצ ןעוועג טרעשַאב זיא רימ !בעל ךיא

 תודע רעקידרעקָאל רעליטשיקיזיורג ַא

 .ןייש ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ זומ סָאװ ,ןַײּפ ןוֿפ

 1 סע דייר ךיא ןעוו ןקלָאװ ַא ךרוד וטסמענרַאֿפ

 לעוו ךיא ןוא רעטנענ םוק !דניקנגרָאמ וד

 לקניוו ַא ריד ןלָאמ ןברַאֿפרעטרעװ ןוֿפ

 לעמעג'ס לָאז ןוא ,רָאװ רעד ןיא טלגָאנרַאֿפ

 ,לקניֿפעצ ַא ןבעג םישוח ענַײד ןיא

 לַאװק ַא יו ,המשנ יד ןקעלפטנַא

 .ןלייה ךרוד קידנעלזיר טלַארוא םעד טקעלּפטנַא

 ,לַאג ןוא טולב ןַײמ ןוֿפ סנטָאש ,רעטרעו ,ָא

 : ןלייצרעד ווּורּפ ןוא ךַײא ןָא ךיז רעמַאלק ךיא

243 



 טנעצ עבלַאז קלָאֿפ ַא

 ןעניּפש עריא טָאה סָאװ ,ןוזטסברַאה יד וטסקנעדעג

 ? תוֿפרׂש טימ רעזַײה יד ןבעװרַאֿפ וצ טקישעג

 ,ןענינאב םענעי ןיא ןשטנעמ יד וטסקנעדעג

 ? תוֿפוע עמעליוקרעד ןייק טינ יו טרעביושעצ

 ןצלָאמשעג ךיז טָאה גנַאגרַאֿפדִיי ןוֿפ לגיט ןיא

 ,עניר 8 ,ןעמיוק 8 ,רעטכַײל רענרעבליז 8

 ,ןצלָאה עמעשזַאסרַאֿפ ,ןביוש עטרעטילּפשעצ

 ,האניש יד ,ןרָאצ רעד ,עניוב יד ,ףיוהלוש רעד

 ,לגיוו םעניא דניק סָאד ,םערוט ןֿפױא םקיב יד
 ,לגיּפש ןיא ןעקנורטרעד ןטלַאמשעג ץלַא ןוא

 ןגעלעג זיא ףוג ןַײמ --- גנוצלעמש ַא םלגיט םעד

 ,סנּפָאקוצ ןעמוקעג זיא טכַאנ זיב ,ןטָאשרַאֿפ

 ,ןגער 8 טלדנייצעג טָאה רימ רעביא לַײװ יצ

 ? םנּפָארט עקיזָאלג ןיא ןצילב יד ןסָאלשרַאֿפ

 היאר ןַײמ ןלױֿפַאב םולח א טָאה'ס לַײוװ יצ

 ? טיײקרָאװ יד ןעניזַאב ,ןטכיש ןדַײנשכרודַא

 עוו ַא טנֿפעעג רעדילג יד ןבָאה סע

 ,טייקרָאלק עקידנעלב ַא ןדייל יד ןיא ןעז וצ

 עטלאק םערעווילג יו ענירּפושמ ןיא זָאלג טימ

 .עטלַא יד סעקסעג יד ךרוד טראשעג ךיז ךיא בָאה

 ןטעבעג ךיד טָאה רעוו ,הללק עקיסיֿפיײװצ

 ?רץעטילּפש ןכעלטעג ןיא ןלעטשרַאֿפ קיטסיל ךיז

 ,ןטערט א ,ןענַאּפש 8 -- ןגערֿפ םעד ןטימ ןיא

 .רעטיוועג ןיא ךרָאשעג-רעמעלב רענעקורט יווװ

 ָאד םעלק ןיא ךימ טשיוורעד טָאה ,ּפָא ךיז טלעטש ױרֿפ א

 .םערָא ןֿפױא ױרֿפ יד טעילוט סקידעבעל ןוא

 ,עדמערֿפ ןייק טינ ןיב ךיא : ןטייווצ םעד רימ טקערטש יז

 .םערָא ױזַא וד יוװ ןוא ךַײר ױזַא וד יוו

 -- טינ געוו ןרעסעב ,ןרעדנַא ןייק וטסגָאמרַאֿפ

 .טינ גערֿפ ןוא טָאטשמיײהעג ןיא ןַײרַא םוק ,רעהַא
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 ,רעטצענעצ א דנַארב ןיא ? ןרילרַאֿפ ךיא ןעק סָאװ

 ,ןגַײװש ןקימייל ןיא טרעּפיהעג עילַאװוַאּפ

 רעטצעל ַא ,רעטצץעל ַא ןרילרַאֿפ ןעד ןעק סָאװ

 ? ןגייטש עקַיילג יו עטלעטשעצ ךעלסעגנ ףיוא

 ,ןעקנוֿפ טימ ןכָאטשרַאֿפ ךָאנ טצילבעג טָאה טּפול יד

 ,.עטַאז 8 ןענַײּפ ןוֿפ ,ןליוק ןוֿפ טלבירדעצ

 ,ןעקנוהעג טָאה סױרָאֿפ ,הנקז ַא ןיוש ,ױרֿפ יד

 עטַארג עטרעווַאשזרַאֿפ ַא קורב ןוֿפ ןבױהרַאֿפ

 ,ןלַאֿפעג טינ זדנוא ףיוא ןַײשנוז יד זיא רעמ ןוא

 .ןלַאנַאק ןוֿפ םוהּת םעד ןיא ּפָארַא ןענעז רימ

 ןרעלקרַאֿפ ךיז לָאמ א ןעד טנעקעג וטסָאה יצ

 ,רעסַאװ עקידורב סָאד טעּפוילכ סע ּווו ,ָאד זַא

 ? ןרעוו לָאז טלקימ-םוקמ זדנוא רעקיצנייא רעד

 .רעסַאּפש ןֿפורנָא רעעזלעה םענעי טסטלָאוװ וד

 ,ןדנעל יד ףיוא טיוה רעשירַאנ רעד טימ ,דניצַא

 רעטצניֿפ ןקיּפעלק ַא ךרוד ,קנַאמשעג ןיא םיווש ךיא

 ?ןדנעוו ךיז ןעמעוו וצ .ןבלעוועג-ךָאלזיומ ןיא

 ? רעטסדנימ א ןרעמש ַא ,ורּפָא ןַא זיא ּוװַא

 רעבירא רעסַאװ סָאד טעילַאװכ ןבַײלב-ןייטש םַײב

 .רעביל ןַײמ : ןושל ןשיזַײמ ףיוא טעכיכ ןוא

 ןעמווושעג ןיב'כ גנַאל יו טינ טקנעדענ ןורּכז

 ,רעלעמש יא ,רעטיירב יא ןרער יילרעלּכ ךרוד

 ןעמוקעג ןענעז רימ רָאנ ? רָאי ַא יצ העש ַא

 .רעלעק א יו טרָא טדײשענּפָא ןַא םעּפע וצ

 ווו ,לַאנַאק רעטלַא ןַא ןטרָאד סע זיא ןעוועג

 ,ןרָאי ןיוש רעסַאװ ןייק טינ רעמ ךיז טלטייק סע

 הוולש עקיּפמעד יד ןעמיטש רָאג ןבױטַאב'ס

 ןרָאלק ךיז ןטלַאטשעג ןעמענ ַארגנקלָאװ ןוא

 .ןגרָאברַאֿפ לּפענ א רעטניהַא סנטָאש יו

 !ןגרָאמ טוג : ייז טסירג ,ןירעגנערבעג  ןַײמ ,יז ןוא
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 ןקעמשַאב ,ןּפַאנשַאב ןטלַאטשעג-לּפַאצרַאװש

 סנריובעג-טשרעקָא ןַא תויח יו סנַײמ בַײל סָאד

 ,ןקערטש ייז ,עָארג ןעגנוגעוװַאב -- רעגניֿפ ןוא

 ,םנרױלרַאֿפ ןַײז רימ ןיא טרעטשינ רעכעלטיא לַײװ

 :למיוועג ַא ןיד טמוק -- ?ןדִיי ךָאנ ןבעל סע ---

 ,ןביוא טרָאד ןוא) ?ןעצ זיולב ןבילבעג עשז ןיוש טינ

 ,למיה ץעלעציּפ ףיוא ,עטַארג 8 ךרוד ןעזעג

 .(ןביוט עקינוז טֿפולעגמורַא ןבָאה סע

 -- ךעליולב ךיז טלזַײרגעג םעטָא ןַא טָאה -- ןעצ ןוֿפ ---

 .ךלומ םעד סיעכהל ףיוא ,קלָאֿפ א ןרעוו טעוו

 ,עטַארג א ךרוד טלַאֿפ סָאװ ,טכילגָאט לקיסַאּפ סָאד

 .ןרער יד ןוֿפ םוהּת ןיא ֿבנג ַא יו טנירטנַא

 ,עטַאל א ךיא קרעמַאב ןטָאש ַא םענייא ַײב
 .ןרעטש ןֿפױא טילבעצ ןיליֿפּת יד -- ןטייווצ םַײב

 לקסַאילב ַא ךיוא םיג שינעלקנוט רעד ןיא לַײװרעד

 רעכיט ןוא רעדיילק רעטנוא ןייוועג-רעדניק א

 --- לוק-תב ןקירערט םעד ,ןוגינ םעד רעטניה ןוא

 .רעכיז טינ רענייק זיא הׂשעמ-תעב רָאנ -- !דניק ַא

 םענורב ַא ןוֿפ בָאה'כ :ןירעגנערבעג ןַײמ טשטַײטרַאֿפ

 .ןענוֿפעג שֿפנ םעד ,לּפַאצעג א טרעהרעד

 ַאכע רעד זיא קעוַא .טעּפילכעג טָאה דניק סָאד

 .ןטלעוו ערעדנא ןיא ןוקית 8 ןעניֿפעג

 .ךילחוא -- טמורבענ ץעמע טָאה -- וֿבוט המ ---

 !ןטלעצעג ענַײד ןיא ,ֿבקעי ,זיא סע ליווװו יו

 םעגר יד ןיא טביולרעד רענייק טינ ךיז טָאה'ס ןוא

 .ָאד ןעשעג טעוװ דניק ןטימ סָאװ ,ןטּפשימ וצ

 ,סעגערב עשימסָאק ןוֿפ ןעמווושעג זיא טנאה ַא

 .עדנעגעל רעטיול ןיא ןשטנעמ יד טלדנַאװרַאֿפ

 ,טנגעגַאב ךימ דרע'רד רעטנוא רָאװ יד טָאה ױזַא

 ,טנגעזעג ךיז טָאטש רעטעליוקעג טימ בָאה'כ ןעוו
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 ןלַאנַאק יד

 ,קידרערעטנוא טנעצ עבלאז ןעוועג ןענעז רימ

 ,רעדנוזַאב טמולחעג -- ןטָאש רעכעלטיא רָאנ

 קידרעווש ןָאמעג טינש ַא ךימ טָאה שינרעטצניֿפ יד

 .רעדנּוװ ןרעטצניֿפ טימ ,טלַארוא םענרעּפוק טימ

 ןטָאש ןכעלטיא ןיא ךיא בָאה זַײװכעלסיב ןוא

 ,רימ טלעֿפ סָאװ ,קלח םענעי -- ןיילא ךיז טקעמשרעד

 ,ןטָאנקרַאֿפ ךיז םיא ןיא ,הֿבשחמ ןַײז טכוזרַאֿפ

 ,רימ טלעוו ןַײמ טרעמַאיעג ענמוס ױזַא טינ טָאה

 -- אגעװ ןוא סויריס ןכָאנ טקנעבעג ךיא בָאה ןוא

 .עגר א ןיא טכַארבעג טֿפַאשקנעב ןַײמ ייז טָאה זיא

 הגרדהב טָאה סָאװ ,לּפַאצרַאװש רעד יוװ ןוא

 טלדנַאװרַאֿפ םיא קנילֿפ ,טניווועגוצ ךיז ךשוח םוצ

 ,עגָאלרעב עצרַאװש יד טרעטצנעֿפַאב סָאװ ,טכיל ןיא

 -- טלדנַאװ ךעלרעסאו רעטנזיוט ןופ ןַײשּפָא וו

 ,קידנעמוא ,חוּכ ןימ רעדנַא ןַא טָאה ױזַא

 ,ןגרָאװעג ,טלננארעג ךיז קנַאטשעג-לקע טימ

 קידנעטש ףיוא ןטיברַאֿפ םיא דלאוװעג םימ ףוס םוצ

 ,ןנרָאמירֿפ ןשירֿפ ןיא טינשייח ןוֿפ חיר ףיוא

 ,למץז ןוֿפ ,ןסטכַאנ וצ קיטַײרֿפ ןוֿפ חיר ףיוא

 ,למערד ןַײז ןיא טריּפשעג ךָאנ טָאה רעכעלטיא סָאװ

 ,ןדײשרַאֿפ ןענעז ייז ,ןלאנַאק ,ןרער יד

 ,ךעלגעטש ןוא ןכאילש ,ןנעוומוא וצ ןכילגעג

 ,ןדייר ךָאנ רדס א טימ ןוֿפרעד ןלעוו רימ

 ךעלגעמ זַא ,רעסַאוו'ס קירעדינ זיא ךעלטנייוועג

 רעכעה םע ךיז טבייה טיַײצננער זיולב ."ןריצַאּפש"

 ,ןעגנאזעג-הֿפשכמ יוװ שינעֿפַײֿפ טימ

 רעכעל עקיטַײז ךרוד רעבירַא ךיז טסיג ןוא

 ,ןגנַאל-קידלגרַָאג םעד ןיא ,?לַאנַאק-םערוטמש" ןיא

 .רעטסטיירב רעד סָאגטּפױה רעד רעטנוא ןופ טמעראילעצ

 רע טציילֿפ ןסקָאלֿפוב טימ עדַאטס א יוו ּפָאלַאג
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 ,ןטייווצ א ןיא ּפָארַא טרענוד רע קיצָאטש ןוא

 םיא ץוחַא ןוא .ןַײרא עיליוו ןיא טגָאי סָאװ

 ןטיילגַאב ןרערךןגַײװצּפָא ענעדײשרַאֿפ

 םעצולּפ סָאװ ,ךעלסעג ערעלעמש יד רעטנוא ןוֿפ

 ,רעַײמשוצ 8 ךיוא ייז ןעגנערב גנַאגננער םַײב

 ןֿפיה עקיטַײז יד ןוֿפ ןַײרַא טציײלֿפ ַײברעד

 ,רעַײֿפ קידמונהיג יו ץומש רעקיביײיא ןַא

 ,ןֿפיילש יד ןיא ץעז ַא רעמַאח ַא טימ טגנַאלרעד

 ,ןרעה וצ םיוק ,םָארמטש רערענעלק ַא טייג טכַאנ ַײב

 .ןרער יד ןעלברוב ענעסירעצ ןעלגרָא יו

 עוונאק יד ךרע ןַא ןיוש טסעז וד זַא ,דניצַא

 ךעלעמַאּפ רימָאל זיא --- ,ןלַאנַאק טימ טבעלַאב

 ,עֿבנגרַאֿפ א זדנוא וצ עמשטערק ןיא ןבעג ךיז

 ,ךיא לעװ עלעקניוו ןכעלטיא ריד ןזַײװַאב

 ,רעקָארט ךרוד :לגָאװ-דרערעטנוא רעד זיא אזַא

 ,עקנַאילוהַאּפ ךָאנרעד ,ענלַאװַאז רעבירַא

 רוקמ רעד זיא'ס ּוװַא ,ירגניוו רעד וצ -- סקניל ןוא

 ,עקנאלב ךעלעכלעווק ךיז ןעיצ סע ןענַאװ ןוֿפ
 ."?ןלאווק עשירגניוו יד" ןעמָאנ ןטימ טנעקַאב

 .ןלַאֿפ ,ייז ןעלּפָארט עקיַײברעד ןעלגיה ןוֿפ

 ןעלמַאזרַאֿפ ןלַאװק עשירגניוו יד ווו ,רער ןיא

 ,רעמעּפש ךיז ןעיצ ןוא ןעמַאזוצ עלַא ךיז

 ,ןעלמאטש ןקינורטס ַא טימ ,דרע'רד רעטנוא טנַײװצרַאֿפ

 רעטעמ לטרעֿפַײרד ַא ןוֿפ רער ןיא ןטרָאד טָא

 חנֿפל ַא יו טקַאהעגפיױא זיא -- געווציירק םַײב

 ןענאד ךרוד .ןקלַאב םענענוגושמ ןיא ךָאל ַא

 הנּכס רעטסדנימ ןָא וטסנעק ןכירקנַײרַא

 .ןענַאּפש טכַײלגעגסױא ןוא בָארגסױא םענעדרע ןיא

 ,ענילַאמ עטיובעג ןגייא רעזדנוא זיא סָאד

 ,חניכש ןוֿפ לגילֿפ רעטנוא ָאד ךיז "ןעיירֿפ" רימ
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 ןעניוװוַאב סָאװ ,"רימ" יד רעבָא סָאד ןענעז רעוו

 ? ןסיוו ךָאד וטסליוו זיא ,ןצַאלַאּפ-רעסַאוװ יד

 .ןענױשרַאּפ עלַא יד ךעלדײשַאב ןלָאמ לעוו'כ

 : ןסיוועג םענייר טימ תמא םעד ןלייצרעד

 רעמ ָאטינ .ג"כ ,לולא שדוח ,ג"שת

 ןטרָאּפסנַארט עטצעל יד .ןדִיי ןייק ענליוו ןיא

 .רעמָאי ןקיטסברַאה ןיא ,ןעמוק וצ טינ ,קעווַא

 ,ןטרָאד ןוֿפ ןעגנורּפשעג רערעל רעד הילדג זיא

 .טרעדינעג וצ רעהַא ןוא טכוזעג לקניוו ַא

 .טרעדירברַאֿפ ךיז קנַאטשעג ןטימ ןוא --- טרעדינעג

 עילַאֿפ א םענייא ָאד ןענוֿפעג --- ןגרָאמ ףיוא

 ,רּתסא ץעקרעטכַאּפ רעד ,ןעמַאמ ןַײז טימ דנַאנַאב

 .עילָאד ןַײז ןדייב טימ תוֿפתושב ןטכָאלֿפרַאֿפ

 ,רעטסענ ערעטצניֿפ יד ןיא טינעג ,עמַאמ יד

 טרָאד ַײרֿפ רעד ףיוא טכַאנ רעקיּפמוז ןוֿפ ןכירק טגעלֿפ

 ךעלביטש עקידייל ןיא ,תוֿברוח ןיא ןעלמַאז ןוא

 טרעדַיילשעצ רקֿפה סָאװ עבלוב ענעטַארמעצ

 ךעלביל שירעניג יו .סעברַא עקיצומש ןוא

 !ןליימט ןשטנעמטימ עריא ךָאנרעד סע טגעלֿפ יז

 ,ןלייצרעד וצ ריא ןגעוו ליֿפ ןעמוקסיוא םעוו'ס

 ,ענַארַא ןזיוועג טעכיוא ךיז טָאה לַײװרעד

 ,שידִיי ןייק טינ טדער סָאװ ,גרובמַאה ןוֿפ טילּפ ַא

 ,חנּככס רעטסערג רַאֿפ ןושל רעזדנוא טכַארטַאב

 .שידיחי לרוג ןַײז עטַאװ ןיא טלטרעצ ןוא

 לקיוו ַא קישַאר טיג רעסַאװ סָאד --- לָאמ ןייא ןוא

 ,(ןגער ַא זיא טָאטש ןיא ןביוא זַא ןמיס 8א)

 לקיצָאטָאמ ןימ ןטלדניוושעצ ַא ףיוא יו

 .ןגעקטנַא ךיז ןױשרַאּפ ַא טנַארטרעד ,סעילַאװכ ןוֿפ

 :רע טגָאז רעקיציה ַא לטָאז םענוֿפ גנורּפש ַא

 ! רעטקָאד רעד ןַאמּפיל ןיב ? ןדִיי ,טינ ךימ טנעק ריא --
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 ,ןליטש א לקניוו א ןיא ךיוא ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ,ןעקסעילּפ 8 ךיז טגָארט זַײמ-הנֿבל ןוֿפ זיולב ּווו
 ןיליֿפּת ןיא טלקיוועג ןשטנעמ א ןענופעג

 .ןעק תמ 8 טינרעמ סָאװ ,ןימ אזַא קורדסיוא טימ

 -- םידגב טָאטשנַא .ךלַאק טימ ןטָאזרַאֿפ סנטלָאק יד

 .ןתנ בר שורּפ רעד זיא'ס .בַײל סָאד טעמרַאּפ ןיא

 ,םיא דוס םעד ןזיוועג ךאלמ ַא טָאה םַּתְסמ

 .ןסָאלשרַאֿפ ןדִיי ןענעז דרע'רד ןיא ץעגרע ּווו

 ,ןסיורד ןיא רע טגָארט ייז --- טעמרַאּפ ןוֿפ תויתוא יד

 ,ןסיוא זיא רע סָאװ טינ ךיז טכַארטרעד רענייק שטָאכ

 ,"ןגעיעג" ףיוא טייג סָאװ ,רּתסא ךיוא טָאה לַײװרעד

 לרוג ןוֿפ לכלַארטש ַא יו ךייח רעד ןוֿפ טכַארבעג

 .ןגעוו ערקֿפה יד ףיוא טגָאיעג ,לדיימ ַא

 לרוֿבד עקיבלעז יד .לרוֿבד זיא ןעמַאנ ריא

 ןענוֿפעג עטַארג א רעטנוא וצ-רעטעּפש טָאה

 ענייא ךיוא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד .ןדנילב ַא

 ןענורטנַא רֿבק ןוֿפ סָאװ ,ױרֿפ עקיגָארט א

 עניירק יז ןֿפור ן'רימ .רָאה עסַײוװ-יינש טימ

 ,רעטנענ ליֿפ ןענעקאב ךיז ריא טימ רעטַײוו ןוא

 ,רעטנעצ רעד ,ןזעוועג רעטנעצ רעד ןיב ךיא ןוא

 ,טרעױוּפַאקרַאֿפ -- טלעוו יד .ןעקנוזרַאֿפ זיא טָאטש יד

 ,ןּפיט ענעבָארגרַאֿפ קילדנעצ א ןבילבעג

 .טרעיול יַאדמשא רעטלמישרַאֿפ א זיולב ווו

 ןּפיל יד רַאֿפ טגעװַאב ךיז טָאה גנונעֿפַאה רָאנ

 רדסּכ ןוא ...זיור ענעעזעג ןייק טינ יו

 ,ןרילָאק ןוֿפ דוס ןטימ טקָאלעג ,טעינַאמעג

 רעדייא רָאנ .ןגרָאמ ןיא ןגרָאמ ַא טנֿפעעג

 --- ןרירַאב רעגניֿפ יד טימ טווורּפעג יז טָאה עמ

 ,טרעטַײוװרעד טלקניֿפ ץעגרע ,זיור יד רעמ ָאטינ

 ,טרעטַײל -- ןוא ,ןרעמש ַא יו ,טיוט ןרעטניהַא

250 



 ירגניוו רעד ףיוא זיוה סָאד

 ,עעדיא םעילָאֿפ זיא ירגניוו רעד ףיוא זיוה סָאד

 .ןכָארבעגכרוד ּפָאק ןַײז טָאה ןוגושט ןטרַאה םעד
 העד יד רע טָאה ךָאד .רעגַײװש ַא עֿבטב

 ןכש רעכעלטיא לַײװ .גנוומ סנעמעלא ףיוא

 קוליח ןייק טינ טכַאמ סָאװ ,ןעילָאֿפ םעד ךיז טױרטרַאֿפ

 עלַא יו רערעמ רָאנ .םענעי לזיב םעד ןוֿפ

 ,קיליוו ןוא טרעטסַײנַאב ,טעברַא רע רעהֿפױא ןָא

 !עלַאמ -- רערעגניי א זיא רע סָאװ עלאמ זיא

 ןענָאילימ ןענעק םע ןוא !טנעצ עבלַאז קלָאֿפ א

 ..ןענָאמ וצ ןבָאה טינ חוּכ ןייק ןוא ,ביומש ןַײז

 דוֿבּכ ןוא ןעזנַײא טימ ןוא ! נעצ ץעבלַאז קלָאֿפ ַא

 ,םענייא רעדעי טלײמרַאֿפ עיצקנוֿפ א עילָאֿפ טָאה

 טעוו העש יד ןעמוק זיב ךעלטקניּפ ןליֿפסױא וצ

 .םינכש ענעלַאנַאק עלַא רַאֿפ זיילסיוא ןוֿפ

 קינַארכ יד ןבַײרש טסעוו ,רערעל רעד ,הילדג וד ---

 .ךעלגעט-גָאט ,תורוד עקימוק יד רכזל

 ,קינָאגנַאל ןוֿפ טגָאז עמ ,רעטקָאד א ,ןַאמּפיל וד

 .ךעלגעמ יוװ ןטיהרַאֿפ תולחמ ןוֿפ זדנוא טסעוװ וד

 ,ןעמאק ןוא ןדָאב ךיז רעדעי לָאז סע ךאוו ןַײז

 .ןעמסרַאֿפ טינ לָאז רעסַאוװקנירט סָאד זַא ,ךַאװ ןַײז

 -- עמַאמ 8 ןרעוו וצ ךיז טסבַײלק וד סָאװ ,וד ןוא

 ,ןעניירק וצ טלמרומעג הקימשב עילַאֿפ טָאה

 עמַאמ ןַײמ סָאװ דניק םָאד עקַאט ןעועדָאה טסעוו

 ,ןענייוועג ךיז טפסעוו וד .ןטסונַא טָאה טכַארבעג

 ךעלַײרג טעוװ רעטקַאד רעד .רעגנירג ןַײז רעטעּפש טעוו

 ,לגיוו ַא ןטסמוקַאב ןגרָאמ-טנַײה .ןֿפלעה ריד

 ,ךעלַײל א ןוא לייא עלעּפמעל 8 ,םומירּפ א

 ,לגירק ןקנילוֿפ ַא ןעגנערב ךיא לע ךלימ ןוא

 קיטייוו ןַײז ןיא דניק םעד רָאנ .טגָאזעג זיא טנַאזעג

 .קיטיינ זיא ןעמַאמ א ןוֿפ טנַאה עכעלטרעצ יד
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 ,ֿבורק ינַאּפ -- םדערעג רעטַײװ רע טָאה --- ריא ןוא

 -- ןעמָאנ ןַײז טינ טנָאז סָאװ ןדנילב םעד וצ טדערעג

 ֿבורע ןַײז ,רעטכעוו א גנַאגנַײרַא םַײב ןַײז םעוו

 ןעמָארטש טכירעגמוא ןעמוקנָא טינ ןלָאז סע

 ,ןֿפָאלש ריא טעוו טכַאנ .הנותח ַא ןליּפש ןוא

 קיֿפיױא ריא םעוו ןַײז ןוא ,עלַא רימ יו טרעקרַאֿפ

 ,ןֿפָאה רימָאל ,זיוה סָאד ןטיחרַאֿפ טעוו ,גָאט ַײב

 .קֿפוד םעד ץענילַאנַאק ןוֿפ טנַאה ןיא ןטלַאה ןוא

 -- ןָאמ ייג א טעװ ךרָאש רעקיטכעדרַאֿפ ַא רָאנ יו

 .ןטײרגרַאֿפ ל'כיא סָאװ טָארדגנעה ןרַאֿפ יצ ַא

 ,ןצנַאניֿפ ןיא טלושעג ,ענָארַא טילּפ םעד

 רעטסַײמ רעד ןרעוו לָאז רֶע טמיטשַאב עילָאֿפ טָאה

 ןצנַאג ןיא ןטלַאהַאב סע ,טלעג ןבַײלקֿפױא ןיא

 .רעטסַײײט ןשיכולמ ןסיורג א ןיא ,ךיז ַײב

 רעטיה ןרַאֿפ ךיוא רע זיא טניירקעג ,םעד ץוחַא

 .,ןֿפאש ךיז ןעימ ןעמ טעוו טיורב .רעמַאקזַײּפש ןוֿפ

 ,רעטינעגנ טימ טנַאה טימ ןלײטרַאֿפ רע לָאז ןוא

 ,ןֿפַאלקשרַאֿפ טינ זדנוא ןוֿפ םענייק לָאז רעגנוה רעד

 ,עלַײװ א טקֿפסעג טילּפ רעד טָאה טשרע וצ

 .הלאש ןָא ,ץכעגערֿפ ןָא םעדכָאנ טמיטשעגנינא רָאנ

 ,ןתנ בר וצ טדנעוועג ץעילָאֿפ ךיז טָאה --- ריא ןוא --

 רעזַײרג רעד שורּפ רעד רָאנ .טליוו ריא סָאװ טמיטשַאב

 ,ןסָאלשרַאֿפ טעמרַאּפ םענעכעלב םעניא ץלַא ךָאנ

 :רעזַײװ א יו טקוררעד ךיז ליטש-ןעזעגמוא טָאה

 ,רעטסוש רעַײא ןַײז וצ רימ טביולרעד ,יתובר --

 .ןעניד ,ןַײז קיֿפליהַאב סעּפע טימ שטָאכ ליוו ךיא

 רעטסומ א יו דייר יד ןעמ טָאה טרעהעגסיוא ןוא

 .ןעניֿפעג וצ טינ סָאװ ,טֿפַאשַײרט רעכעלשטנעמ ןוֿפ

 .ןקָארשרעד ןוא טײרֿפרעד קיטַײצניײא ןבָאה ייז

 .ןקז םעד ףיוא טקוקעג ַײשּפָא ןַא טימ טָאה עמ
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 -- ,םעזולב יד ,רעדיילק יד ןשַאוו זדנוא טסעוו וד ןוא ---

 -- ,רעיוא ןיא ןעלרוֿבד טשיולּפעגנַײרַא עילָאֿפ טָאה

 ,םע זומ עמ ,ןרעג ןֿפלעהוצ ךיא לע ,רעווש ביוא

 רעיורט רעזדנוא ןוזַאב ,רעטכיד רֿבח ,וד ןוא

 אמתסמ זיא טנעצ עבלַאז קלָאֿפ ַא .רעדיל טימ

 ןסע טימ ןגרָאזַאב עמַאמ ןַײמ טעוו'ס .קלָאֿפ א

 ,המקנ ןוֿפ טיורב ןעמערַאװ ןטימ --- ךיא ןוא

 .ןסעגרַאֿפ טינ קַאה יד לָאמ ןייק לָאז ןברק רעד

 ,טיקטרעלקַאב ,לכׂש טימ ,עילָאֿפ ,רע טָאה ױזַא

 ,טייקטרעשַאב קלח ןַײז םענייא רעדעי טלײמרַאֿפ

 ,טנשרַאקַאב ןגער ןקיטכַאנ ךרוד ןנַײוװצ יו

 .ענילַאמ יד טילבעצ ךיז טָאה טייקשימייח טימ

 .טנשריעג ןליוו םעד ןטכענ םַײב טָאה טנַײח רעד

 .הניכש עשיכנּת 8 ןַײרַא ָאד זיא םע

 ,עוַאּפ ענעדליג יד ןעמוקעג רשֿפא ןוא

 ? לגילֿפ ענעדגַארַאמש עכייוו עריא טיירּפשעצ

 עווַאװשז רעכַאמצנוק סעצרּפ טָאה רשֿפא ןוא

 ?לגיוו א טימ ,ּפמָאל 8 טימ זיוח סָאד טֿפושיּכרַאֿפ

 קינערב -- עלעמעלֿפ סָאד ,לגיוו זיא לניוו רָאנ

 .קינעטרעטנוא שטנעמ ןקיטָאלב םעד זיא טלעוו ןוא
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 לּפע רעטצעל רעד

 עירָאעטמ סנַאמּפיל קילדעוו .טקנַאצעג טָאה דניק סָאד

 .קילַײא ןבעגנַײרַא םיא טולב שירֿפ ןעמ ףרַאדַאב

 עירָאטקָאד סמענעי ןוֿפ טינ טלַאה יז רתסא רָאנ

 ,קילַײרג יז טלָאװ דניק ןרַאֿפ ץראה'ס ןבעגּפָא שטָאכ

 ,רּתסא עקַױר יד טנשקערַאֿפ ךיז טָאה סע

 ןעגנערב עלעגיצ א טרעדָאד טעװ עמ ביוא זַא
 ,רעטסעֿפ ןרעוו ךלימ רענעגיצ רעד ןוֿפ דניק'ס טעוו

 .ןעגנעה טינ ןטֿפול רעד ןיא רעמ לשֿפנ'ס טעוו

 ןכָארקעג ןיוש ױרֿפ יד זיא גָאטרַאֿפ ןבלעז םעד

 ,ןכש םעד ןעקײטַאמ וצ סױרַא עטַארג ןוֿפ

 עלײשטַאֿפ עטמולבעג ַא ּפָאק םורַא טײרדרַאֿפ

 ,ןטסָאמעג ןסַאג יד ארומ ןָא רתסא טָאה

 -- הלֿבנ טימ טקעמש סע ןעוו ,טיור שיײלֿפנזָאה יו

 ,ןטסָאררַאֿפ ַא ךאד א ףיוא ןוז עכַאלרַאש יד

 : טרעמוארַאֿפ ןגיוצעג ןבָאה רעײגַײברַאֿפ

 ? ןשָארג א ןעמ טּפַאכ ּוװ ?לדִיי א ןעמ טּפַאכ ווו ---

 -- םרעמוזענ טינ רעמ ןיוש רעמייב יד ןבָאה סע

 .ןשָאלעג ךיז רירֿפעג-ןעױט םענעגייא ןיא

 : רעמישענ ןיא טַאקַאלּפ ַא -- םסָאג א רעביא ןוא

 ."רעמיא ריֿפ ןעדוי ןעד ןַאֿפ טַײרֿפעב טזיא טדַאטש יד"

 ,לגרעב ןרעטניה ,עלעזור ףיוא ,שטָאבוס ךרוד

 .עטוָארגַאב ןעלדניש טימ עקזַײה ריא יז טנעקרעד

 :לנרעג ןקיטסברַאה ַא טימ ןָאה ַא ךיז טיירקעצ'פ

 .עטסַאבעלאב ,דרע עשימייה ןַײד ריד ביל טימ

 ךעלמעלֿפ עקנילעג יו רעטעלב טימ זיורנוז א

 ,טלֿבָארַאֿפ ןטעכַאטשךןעקנַאלּפ ךרוד ךיז טגיינרַאֿפ

 ךעלמערק עשידִיי יד ןּפמורשרַאֿפ -- ןבענרעד

 טלָאװ ָארק א יו ,טישַאב רעטעלב עקיּפערק טימ

 ,םינוגינ ,תוליֿפּת ערעייז טקיּפעגפױרַא

 ,םענורב רענרעצליה רעד :הֿבצמ ַא -- ַײברעד
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 ,לּפענ טימ טמעדעֿפַאב ,םענורב ןרעטניחַא

 -- ןעקנאלּפ םַײב ,ןגעקטנַא .טנָאמלעב רעד קיטנעק זיא

 ,לּפ} ןקיצנייא ןַא טימ טצָאלג םיױבלּפע ןַא

 .ןעקנַאצ ךָאנ קידלָאג עקיטכַאנַײב ןצילב ווו

 הזעה טימ טנשקערַאֿפ לּפע רעד ךיז טָאה יצ

 ?רעכעוושרַאֿפ ןוֿפ טנעה יד ןיא ּפָארַא טינ ליוו ןוא

 עזָאר יד ךעלקעב ענַײז קילב ריא טלטרעצ סע

 .רעכעה ןעמעלא ןוֿפ ןסיררַאֿפ לגַײװצ ףיוא

 רע טלַאֿפ זיא ,לּפע םוצ ןענענעג יז טוט רָאנ

 .רעטלַארטשעצ ַא שוק א יו טנַאה ןיא ריא ןײלַא

 רעכיג ןיוש טרעּפיח יז -- לּפע ןטימ דנַאנַאב

 .עטַאכ רעטרעקיוהעג סעקייטַאמ ןכש םוצ

 ,רעכיז טינ לדיֿפ א טינ ריט יד ןוא -- ּפַאלק א

 .עטַאברָאה ,קישטיינק לרעױּפ ַא ךיז טזַײוװװַאב'ם

 !אשוטסע :רעביא ךיז טמלצ לרעױּפ סָאד

 .רעטרעוו ןָא לּפע םעד םיא טגנַאלרעד רּתסֹא ןוא

 .השורי יד טיהרַאֿפ ךָאנ םיוב רעד טָאה'ס : טניימ סָאד

 ,רעטרעלקרַאֿפ ַא טֿפַאג רע ,טינ טייטשרַאֿפ עקיײטַאמ

 .ןדייר טמענ רתסא ןוא שימייח ןעמ טרעוו דלַאב רָאנ

 .ןדייב ןיוש טלטרַאגַאב טֿפַאשדנַײרֿפטונ עטלַא יד

 רעלעה עלעּפַאק א ,לקנוט זיא עטַאכ ןיא

 ,ןגילֿפ עקימושז ענעלָאטשיָאלב עריא ןוֿפ

 ,רעלעט ףיוא סענילב טימ ןסקָאװַאב טרעוו שיט רעד

 ,ןגיױװשרַאֿפ םָאה טַײצ יד סָאװ טלייצרעד רתסא ןוא

 רעױוּפ רעד טָאה -- ,טבעל רע עילָאֿפ ךיוא זַא טרעהעג

 לכיימש ןַײז טימ טלָאװ רע יוװ ,שזַא ךיז טלכיימשעצ

 ,רעיורט םעד ןבַײרטרַאֿפ עטַאכ רעד ןוֿפ טלָאװעג

 :לכׂש ןקידָארנ 8 טימ טכַארטַאב ףּכיִת ןוא

 רָאנ ַאזַא זיא ןוז ןַײד ביוא .רעהַא עדייב טמוק

 ..רענַאזיטרַאּפ ,דלַאו רעד םיא ףרַאדַאב ,רעִירֿפ יוו
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 ןטכערעג םוצ טרעהעג ךָאנ טלעוו יד ,ןסיוו ַײז --

 - ,(לֿפש ױזַא טינ זיא יז :טליֿפרעד רּתסֹא ןוא)

 ןטכענ ָאד ןעמוקעג זיא ,ןוז ןַײמ ,קעמאדַא

 .לֿפָאטרַאק טימ טישרַאֿפ טלמערד רע ,עשטשוּפ ןוֿפ

 קעמַאדַא רעדנַאלב רעד ןוא גנַאל טינ טרעיודעג'ס

 ,עווַאילָאכ ןיא לױטסיּפ רעד .שימ םַײב טעכיוא זיא

 ,קימַאלֿפ ןוא טקידלַאװַאב ,ןסקָאװרַאֿפ םינּפ סָאד

 .עוואקישט-הנושמ ,רע טלייצרעד תויׂשעמ ןוא

 קינליבָאק ןנָאלשעצ ןבָאה ייז יו טלייצרעד

 ,קינליהָאמ ןטלַא ןַא ףיוא טכַאלש ַא ןגעוו ןוא

 ,עביל ענַײמ ,רָאװ יד ןטלַאהַאב טינ ליוו ךיא --

 .ןסילשאב וצ רעווש זיא ןעילָאֿפ ןָא ,רתסא טנָאז

 :הביס ַא טימ רעהַא ןעמוק ןַײמ זיא דניצַא

 ,ןסיוו ריא טלָאז ,ןַארַאֿפ זיא לַאנַאק רעזדנוא ןיא

 .רעגנוה רַאֿפ טקינַײּפעצ ןוא קנַארק זיא סע .דניק א

 ,ןטרָאד עלעגיצ 8א ןעננערב ןעוועג טוג טלָאװ

 :רעגנוי רעד טעמוד סע ,רעטלַא רעד טעּפַאג סע

 --- ןטרָאס ײלרעלַא ןוֿפ ןעקנַאדעג ןיוש טרעהעג

 רתסא עקרעטכַאּפ יד רָאנ .טינ רעבָא סנױזא

 .רעטסעֿפ ,רעקינַײצרעביא קנאדעג ריא טשטַײטרַאֿפ

 ץעלײשטַאֿפ רעטמולבעג ןיא ױרֿפ א טָאה טכַאנ רַאֿפ

 .רעטַײא ןקנילוֿפ ַא טימ גיצ א ןבירטעג

 ,ילּכ ענעבכעלב 8 ןגָארטעג ךיוא ייברעד

 רעטַײװ סָאװ .ןקלעמ וצ טייקסיז ענעגיצ יד

 : השק סע טרעוו רעמ ץלַא ,טלסּפָאה עלעגיצ סָאד

 .ןטָארטַאב טינ דניצַא זיב געוו ַאזַא בָאה ךיא

 ?ץעשר םוצ רשּפא יצ עקנָאל ןיא רע טריֿפ יצ

 .ןטָאש םַײב ןגערֿפ ןעמ ןעק ףיורעד רעֿפטנע ןא

 .ןדייר ןַײז קידנַאטשרַאֿפ .תמא -- זיא ןטָאש א

 .ןדייש ךיז ןֿפרַאד ןרַאֿפ :םנייא רַאֿפ ךיז טקערש רע
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 הנבלישודיק

 ךיז טנערֿפ יז טעלמַאה יו .ןסירעצ זיא טַײצ יד

 .ןרער עטרעוװַאשזרַאֿפ ןיא "ןַײז-םינדיצ-ןַײז" ריא

 ךיז טקע ןַײשטנװַא יד זיב .טכַאנ ָאד טסייח גָאט רעד

 ןרעהרעד ךָאנ ןעק סע -- .ןדייר זיא ןטָאברַאֿפ

 ,רעכעה ןַאּפש ןביז טימ טרעקָאל סָאװ שטַײדריּפש רעד

 םולח א טעשזירג עמ ןוא טלױנקרַאֿפ ן'טניל זיא

 -- רעכעל יד ןיא טזיומ טייקיטכאנ יד ןענַאװ זיב

 ,םולשב ךיז ףיוא ןעמ טבייה .גָאט זיא לָאמצנעד ןוא

 קסעתמ ךיז זיא'מ ןוא לכלעווק ןיא ךיז טשַאוו עמ

 ,קיסַאּפ יו ,קיטיינ יו ןבעל ַא ןעיוב םַײב

 .ןתעל-תעמ ערָאג יד ךרוד ךאוו זיא עילָאֿפ רָאנ

 ,םיֿפלח סרעטילּפש םיא ןציײלֿפ ןרעדָא ןיא

 ,ןסעגרַאֿפ טינ רעמ ענעזעוועג סָאד ןעק רע

 : םיא ףָאלש רעד ןגיוא יד ןוֿפ טָאה ןַאטענּפָא ךיז

 ? רעטַײװ ןעװעלַאנַאקרַאֿפ ָאד ךיז רע נעמ יצ

 ? ןעניז א רַאֿפ טָאה סָאוװ -- גנוַײרֿפַאב ןטראוװרעד

 : רעטַײר ַא דלעֿפטכאלש ןיא יו קנאדעג רעד טגָאי סע

 !ןעניֿפעג געווסיוא ןא זיא --- ,געוו םעד ןרױלרַאֿפ

 ,ןדנווושרַאֿפ טשרעקָא סָאװ ,רעדליב ךָאנ רעדליב ןוא

 ,ןדנוצעגנָא ןייב ןזיב קסַאילב ַא ןביג ייז

 : הדוותמ ךיז זיא רע ...ָאמעג ןיא ןֿפמַאק יד

 .ןטסָאּפ םענוֿפ ּפָא טינ עגר עקיצנייא ןייק

 ,עדַאקירַאב סֿפוג םעד ןיא טסַײג םעד טקידיײטרַאֿפ

 .ןטסָאמרַאֿפ ךיז דנַײֿפ םעד ןגעקַא האני ש טימ

 לאוג םעד ןֿפורעג טָאה ַײברעד עטַאט ןַײז

 ,םירֿבש יא ,העיקּת יא ןזָאלבעג רֿפוש ןוא

 !לארׂשי עמש :טנעה יד למיח םוצ ןביוהעג

 .םערָא ןֿפױא ןוז םעד ןלַאֿפעג םעדכָאנ ןוא

 ,ןסירעג ךיז קילב ןַײז טָאה "עמש" ןוֿפ רעטַײוװ רָאנ

 .ןסיוועג ןיא ןוז םעד ַײב קָאװשט א ןבילבעג
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 םירֿבח עטצעל יד טימ טלָאװעג ?רעטעּפש ןוא

 ?ןעמַאמ 8 ןעמ טזָאל יו רָאנ .דלַאװ ןיא ןֿפױלטנַא

 ,םיריידרעמ טימ לוֿפ זיא ָאטעגנ םורַא דנור ןוא

 ןעמאזוצ עדייב ןענעז .ָאטינ --- ןליוק ןייק

 ,ָאד רעהַא ןענורטנַא ןדנוקעס עטמצעל ןיא

 .עטָאלב רענעטנַאילירב ןוא זַײמ ןוֿפ תוכלמ ןיא

 ,עדרעוו יד רעֿפמעק ַא ןוֿפ טכעװשרַאֿפ רע טָאה יצ

 ? הטרח ףיוא טסורב ןיא ןגָאלש ךיז רע ףרַאדַאב

 ; ןטלַאהַאב וצ זיורבעג'ס ךעלנעמ טינ זיא'ס ,ןיינ-ןיינ

 : ןטלאטשענ לֿפַײה ןרַאֿפ טסָארּפ ךיז רע טדערעצ

 ,םיוא דייר ענַײמ טרעה שינרעטצניֿפ ןיא ! רעדירב ,ָא --

 ,רעַײרֿפַאב עטמונ ףיוא ןטרַאװ טינ רעמ ןעק ךיא

 תודע ןַײמ זיא ץרַאה'ס שטָאכ ...רעדלעוו ןיא ןֿפמעק ליוו'כ

 ,רעַײמ יװ ,ןרָאװעג רימ טנעז ריא טנעָאנ יו

 םערָא ןַײמ טימ געװַאב רעדעי ךימ טלקע סע

 ,ןֿפָאװ יד טימ טדיישעג ךיז בָאה'כ ןעוו עגר ןוֿפ

 : םירֿבק סיוא ןסקַאוװעג רענניֿפ ךימ ןּפַײנק סע

 ! ןֿפָאה רעזדנוא ליֿפרעד ,םוקמוא רעזדנוא סיוא-ףיוק --

 ? ןבעג ייז רעֿפטנע ןַא שרעדנא ךיא ןעק יוװ זיא

 .ןבעל ןַײמ עטיוט יד וצ טרעהעג סע --- רימ םינ

 ,ןתנ בר שורּפ רעד רעביא םיא טקַאה ָאד רָאנ

 ,רעדנעוועג ןיא טָאמשנַא תועירי ןיא טליהעג

 ןסָאלשרַאֿפ םענורב ַא יו רע זיא דימּת סָאװ

 : רעדנעל ןוא ןטַײצ ןוֿפ השורי טימ טבעל ןוא

 ןעגרה סָאד זַא ,ןאמרעגנוי ,ריד קילדעוו םיוא טמוק --

 ? ןדִיי ַא ןֿפלעה וצ רעדייא רעֿבושח זיא

 ,ןגרַאוו ךיז עלַא רימ ןענעק ןגעװטנַײד ןוֿפ

 ?ןןדירֿפוצ ןיינקעװַא טסלָאז ןיילַא וד יבא

 -- זויער םענענייא ןַײד רערעלק ךיז ךאמ טשרע וצ

 .ןעַײרֿפַאב ךיז טונימ רעדעי וטסנעק ךָאנרעד

258 



 -- ןעמורב דייוועגניא סָאד ןעילָאֿפ ןיא טמענ ? טסייה סָאװ ---

 טרעֿפטנע'ס ןוא ? המקנ ןעמענ וצ זיא דניז ַא

 ;ןעמונַאב טינ דייר ענַײמ טסָאה וד :ןתנ בר

 .טרעֿפטנעעגרעביא יַאדמשֿא םעד ןענעז רימ

 ,רעדנילב א ןוא יורֿפ עקינָארמ ַא ָאד ןַארַאֿפ

 ,םע םענַאב ,ןריובעג ֿבורקב ףרַאד ױרֿפ יד

 ,רעדניצַא עטָאלב רעד ןיא דניק ַא טמעטָא ךָאנ

 ,תמא ןַײז םימ טנעצ עבלַאז קלָאֿפ א טעילט ךָאנ

 ,ןטלַאּפשעצ הדע יד ,ןֿפױלטנַא טסליוו וד ןוא

 ? ןטלַאהרַאֿפ טינ טסַײג רענעגייא ןַײד ךיד טעוװ יצ

 -- רעדנַא ןא זיא קנַאדעג ןַײד ,ןוז ןַײמ ,עביוא רָאנ

 ?לנילֿפ ענַײז קירטש טימ ןדניב ךיא ףרַאד לָאסכַאנ

 ,רעדנאוו םעניא סקיב רעד טימ ןַײז וטסלָאז טשטנעבעג

 ,לוגיע ןַײז ןינוח יו ןצישַאב ךיד לָאז יז

 ,לנענ יד ןסָאנַאב שורּפ רעד טָאה ךָאנרעד

 הנווּכ טימ זיא ןוא רענעמ יד ןֿפורעג

 ,לגעטש ןקיטַײז ךרוד עטַארג ַא וצ קעוװַא

 .הנֿבל יד ןַײז וצ שדחמ טרָאד ידּכ

 ,םולשה םכילע ,םכילע םולש ,יוא ---

 ...םולח ןסיוא טקעוװעג ךיז טָאה עלעגיצ סָאד

 ןגעקטנַא : טשודיחרַאֿפ ןבילבעג עילָאֿפ זיא'ס

 ! םכילע םולש ,יוא : ןדִיי רָאג ןעקּפָאה סע

 ,ןגערֿפ םיא ךיז טפולעג --- ? טּפושיּכרַאֿפ ךימ טָאה רעוו

 םיא ךיירגרעד 8 טינ סע רָאנ ? טַײל יד ןענעז רעוו

 םעדָאֿפ רעקידַײנש ַא יו גַײוװשעג-למרומ ַא

 .גנוריראב רעטשרע ַײב רעדנַאנוֿפ ךיז טסַײר ןוא

 ,םידחּפ עקינוז עריא טקיטמש יז ,לדוֿבד זיא'ס

 ,גנוריצ יו ןרָאצ ריא טרעצמילג שינעלקנוט ןיא

 ,רעטרעוו יד יז טמיוצ ענעסָאלשרַאֿפ ןּפיל טימ

 :רעטרעװשַאב א סױרַא טרענייצ רע ,עילָאֿפ ןוא

259 



 ?ןגורב רימ ףיוא טסיב וד ,לרוֿבד ,טינ וטפדער סָאװ ---

 ? ןגױלֿפרַאֿפ לכיימש ןַײד זיא לַאנַאק ןכלעוו ךרוד

 !םע גיוט סָאװ ,ןקלָאװ םעד ןּפיל יד ןוֿפ בַײרטרַאֿפ

 .ןגיױזרַאֿפ רעיודטמ ןיא אקווד זיא לרוֿבד רָאנ

 ,עדנעוו 8 יו טלַאֿפ לַארטש-הנֿבל ַא זיולב ןוא

 .לגנַא ןֿפױא רערט א טימ קירוצ ףיוא טגנירּפשרַאֿפ

 .עדנעגעל יד ןיוש זיא טקיבײארַאֿפ ןּפָארט ןיא

 .לגנַארעג סנבעל םעד טלניזרַאֿפ ,טלגיּפשרַאֿפ

 ןדניװשרַאֿפ טמענ ,םיר ַא ךיז טגנַאלרעד לדוֿבד רָאנ

 .ןדנילב םעד ללח ןיא עּפאילק רענעֿפָא ךרוד

 .טקידיײלַאב זיא ץלָאטש ןַײז .עילָאֿפ זיא טלמוטעצ

 .ןעגנַאֿפעג ןעמונעג ,יז טּפַאכעג ןוא -- גָאי א

 טקידײטרַאֿפ יז בַײל ריא ןדמערֿפ א ןוֿפ יו רָאנ

 :ןעגנַאלק ךיז ןֿפױלעצ ןעמָארטש יד רעביא ןוא

 רעביא ן'טזָאל יו רָאנ ,עילָאֿפ ,ןעזרעדיוו םוצ --

 !ןעמ -- ַאמ 8 :םע טניימ סָאװ וטסײטשרַאֿפ ?ןעמַאמ ַא

 .רעבירַא טנָאי ,סיֿפ יד ייז טשטַאּפ םַארטשרעפַאװ ַא

 .ןעמַאוצ רעטנענ ךיז ןעמ טיצ ענעסַאגרַאֿפ

 ,ןעגניר ענרעבליז טימ טייקמוטש יד טרעֿפטנע סע

 .ןעגנירּפש ןטלֿפַײֿפעג ןוא קסעילּפעגזױמ טימ

 ,טײקטמעשרַאֿפ עטבילרַאֿפ א טגָאלשַאב ןעילָאֿפ ןוא

 .לגרָאג ןיא רעֿפמנע רעד ךיז טלעטש קירעּפָאּפ זַא

 .טייקדמערפ א רע טליֿפרעד םעטָא םענעגייא םוצ

 לגרָא ןַא יו טליּפש םָארטשרעסַאװ רעד רָאנ .טגַײװש רע

 ןרעהרעד ייז טנעמָאמ ןבלעז ןיא .ןדייב רַאֿפ

 ?רעדניק ,ךיז ריא טלַאהַאב ּוװ :לוק סעקרעטכַאּפ רעד

 :ןרער יד ךרוד ךַײלג ןרעֿפטנע ייז עדייב ןוא

 :רעדניוושעג טלָאמעד ןיוש עמַאמ יד טלַײײא !ָאד טָא --

 .רעטכעלעג א ,ךַאמעג טזָאל ? רָאנ שינענירק א --

 .רעטכערעג רעד רעוו ןענעקסּפ ןיוש םעוו טַײצ יד
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 ןצנַאט ןיא ךָאנ טלַאה עמ עטַארג רעד ַײב טעה ןוא ..

 ,האנה טימ לוֿפ סבעוװהנֿבל ןשירֿפ ַײב

 ןצנַאג ןיא ךיז טלַאֿפעצ דלומ רעד ןענַאװ זיב

 .עָאלב ,ענעריובעג טשרעקָא ןלויזטכיל ןיא

 ןכיוט ,ןרעטַאלֿפ ךעלמיֿבורּכ ענרעבליז ןוא

 .רעדיוו ןרעמיש ,ךיז ןעקנירטרעד ,רעסַאװ ןיא

 ןכיוה עמערַאוו טימ רעדנַאנוֿפ ןצלעמש ייז

 .רעדילג יד ןטכַײלַאב ןעוט ,שינרעטצניֿפ יד

 ,זיא לַאנע םיא טַײצ יד סָאװ ,זיולב עלעגיצ סָאד

 ,תולגתה ץלָאג ןיא לדרעב סָאד רעטַײוװ טצַארק
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 הרוֿבק יד

 ,טנגער סע .ןימלע-תיב רעשטערַאז ףיוא טכַאנ ַײב

 .רעטסענ עֿבורח ןוֿפ ןלַאֿפ ךעלענייֿפ ןוא

 ,טנגעג יד ןגױצַאב םענורטפ עקיצילב טימ

 -- רּתסֹא ןוא .תוֿבצמ ןגער ןיא ןענערב סע

 לגענ יד טימ טסַײר יז .םירֿבק יד ןשיוװעצ

 עצײלּפ רעד טימ טלעטשרַאֿפ ןוא דרע עקינייב יד

 .לגעז א םערוטש ןיא יו ,דיילקעג ריא .סקַאלש םעד

 .הצע ןייק רעסַאװ ןקילַאװק ןרָאֿפ ָאטינ

 .רעלוֿפ לרֿבק סָאד טרעוו ,טבָארג יז רעֿפיט סָאוװ

 .רעלוד רעד ןגער רעד זיא טיוט ןוֿפ םינּפ סָאד

 קימורַא ןוא םורַא רֿבק םעד טקיטפסעֿפַאב

 ,רעסַאװ סָאד קילַײא ןּפעשסיוא יז טמענ --- םייל טימ

 קעמולק א ןוֿפ םייהעג ןיא םיױרַא טלקיוו ןוא

 ,רעסַאנ ,רעקיצילב רעד ןיא טכַאנ רעד ןיא .דניק ַא

 .םערָא ןַא יו םיירג יד ,לתמ א ןטכַײל טמענ

 ןעמוק סע .ןגער ןיא רהממ סע זיא יז

 ,םירֿבק טימ ןינמ ַא ןגָאלקַאב וצ רעהַא

 .ןעמולב ענרעצליה יו ךעלטערב טימ ןסקַאװַאב

 לדניק סָאד זיא דניצַא ,רעלימש טרעוו ןגער רעד

 ,לדניוו רעקניסַײוו ַא --- םיכירכּת ןיא טליהרַאֿפ

 ! קיור ףָאלש : רֿבק ןיא טֿפַאשביל טימ סע טננערב יז

 .(רדח ַא ןיא לָאמ עטשרע'ס דניק 8 יוװ ױזַא)

 ,קיוווטינוװ תוא ןשידִיי ַא טזַײװ ץילב ַא

 .רעדײשַאב ,רעקעלּפטנַא סנימלע-תיב םעד זיא רע

 ךאלמח לאירֿבג ןעמוק טעוו רשֿפא ןוא

 .ןטָאשרַאֿפ .טינ טֿפרַאװ רע ?לדנער א ןֿפרַאװ ןוא

 ךלהמ םעד ןָא ריא טזַײװ ץילב רערוּכיש ַא

 .ןטָאש ןטנקלָאװַאב ןיא ,לַאנַאק םוצ קירוצ

 םנגעוורעטנוא ּפָא יז טקילֿפ זָארג עלעטניב א

 .םנגעזעג 8 טמורב ןוא ,םנגעזעג א טמורב ןוא
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 ? לרוֿבד טמוק ןענַאװ ןוֿפ

 ןטלעז סע יז בָאה ךיא ?לרוֿבד טמוק ןענַאוו ןוֿפ

 ? גנוטכיל ןַײז ןוֿפ ןילַא ןרעמש רעד סייוו .טגערֿפעג
 ןטלעוו ערעסָאװ ןוֿפ ןמַײּפ רעד ןעד סייוו ןוא

 ? גנוטכיד ןַײז טָאטשמייהעג ןיא םיא וצ טרעכיוצ סע

 ,דײרֿפמוא יד יו ,דײרֿפ יד יו טכירעגמוא טמוק יז

 קיבייא ךיז ןקעלּפטנַא זומ ַאזַא לרוֿבד ַא

 ,דייר-ףמוירט עלעה יו לכיימש ןקינוז טימ

 .קיבײלג ןטלַאהֿפױא ךיז לָאז ליֿפעג סָאד ידּכ

 ,רקיע ןֿא ןרױלרַאֿפ סעּפע טייג --- ןעלרוֿבד ןָא

 ,.רעקיטש ףיוא ןסירעצ גנוֿפַאשַאב יד טנייוו סע

 רַאֿפרַאֿפ רעכעלזָאר-קיעזכרוד יו -- םינּפ ריא

 עצלָאטש יז ןכַאװַאב'ס .למעלֿפ ַא ןנעקטנַא

 ,רעֿפרַאש ץלַא --- ןגיוא יד ןוא .ּפעצ ענעבױהרַאֿפ

 .יז טלָאװ ייז ןֿפַײלש ןַײש-חנֿבל רעד ןַא יו

 רעסַאוװ קיטנװָא ןיא ןגיובעג ןלַארטש ןוא

 ןביג ייז ןעוו ,טנעה עריא ךַײלג ריד ןענַאמרעד

 ,רסמרַאֿפ ןטכַײל א גנוגעװַאב רעטרַאצ טימ

 ,ןביל סָאד טגיניק סע םוקמוא םעד רעביא זַא

 ,ןעגנאלק טימ ןשיװַאלק ןעמרָאק ןגעלֿפ טנעה יד

 .ןעגנַאגרַאֿפ טינ ץלַא ךָאנ זיא ייז ןופ ָאכע רעד

 ןענוֿפעג .רתסא יז טָאה לַאנַאק ןיא טכארבעג

 ,ענָאנ א ןוֿפ דיילקעג ןיא ,טָאטש רעד רעטניחַא

 ןענורטנא רעטסיולק ןוֿפ עקַאט זיא לדיימ סָאד

 ,הנּכס יד ןיהַא טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו

 ,טלטײלּפַאב רעגנוח טימ ,טָאמשמייהעג ןיא ,ָאד ןוא

 .רעטַײברַאֿפ סרעגנוה ןיא טלדנַאװרַאֿפ לרוֿבד זיא

 ,טלטייקענ ריא םורא טרעוו קילב ַא ךָאנ קילב ַא

 .רעטַיװ ךיז טלטייק ןוא עגר ַא טלקנוטרַאֿפ

 רעגעי ענעלױהרַאֿפ יד טקרעמַאב רתסא טָאה'ס

 ,רעגעלעג ףיוא ךיז וצ ןעמונעג ןעלרוֿבד ןוא
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 רעטנענ שטָאכ ןגיל רעכעלטיא ליוו'ס .טינ טֿפלעה םע

 ,הילדג .ןעמערַאװ לָאז םולח ריא .ןעלרוֿפד וצ

 רעטנערבעצ ַא טגול רע -- סקניּפ ַא ָאד טריֿפ סָאװ

 .עילַאטַאב ןיא טיירג ךיז ןֿפרַאװ .שינרעטצניֿפ ןיא

 ןעלרוֿבד ןיא זַא טקעמשרעד שַייח טָאה רע טניז לַײװ

 ערטיכ טָאח ,ןעילָאֿפ וצ טעיילק ךיז ןרָאצ ַא

 .ןעלריוי טייקרעכיז 8 רערעל םַײב ןעמונעג

 ,ערטיצ א יוװ טנַאּפשעג ,לרוֿבד סָאװ ,טינ טרַא םיא

 ןֿפָארמעג ךיז טֿפָא טָאה רעבירעד .שרעדנַא טכַארט

 ,ןֿפַאלש רע זיא קעװַא ערַאנ ריא רעטנוא זַא
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 זַײמ ןוֿפ עינָאֿפמיס יד

 .ןלַאנַאק יד ךיוא ןעור ,טָאמש יד טקיטכַאנ'פ ןעוו

 ,ןסּפעש עטלגנָאװרַאֿפ -- ךעלמערטש ךיז ןעֶוצ סע

 ,ןלַאש ,ןעמערַאיל ןַײז טימ "לאנאק-םערוטש" רעד

 ןסבעוועג עטכַײֿפ ,ערעטצניפ .טליטשעגנַייא זיא

 טנעמיד ןוֿפ לרינש ַא יו .טּפול יד ןּפַאטַאב

 ,ןטימ ןיא שחלב ךיז טיצ עלעכלעווק א

 .טנמיסַאב לכלעווק ןוֿפ ץנַאלנּפָא טימ זיא טכַאנ יד

 ,ןטיהרַאֿפ הרוצ ןַײז עטָאלב רעד ןיא טווורּפ סָאד

 ...עיליוו ןיא םמס ןלַאֿפנַײרַא טינ ידּכ

 .העינמ 8 טכַאנ עקיּפמוז יד זיא'ס !רעווש רָאנ

 קיצכעז טימ רעטעמ ַא ןוֿפ "לַאנַאקםערוטש" ןיא

 .ןגיובעג טינ טעמּכ לרוֿבד רעזדנוא טריצַאּפש

 קיצכערק ןוא טרעוװַאשזרַאֿפ לטניוו א טרעדנַאװ סע

 ,ןגױלֿפרַאֿפ ענילַאמ רעטייווצ ַא ןיא --- דלַאב ןוא

 ךעלבעל רערנטַײז ַא ןוֿפ ןַײרַא טציײלֿפ טָא ןוא

 ,ןֿפײז ןוֿפ חיר טימ ענַאװ ַא ןוֿפ םָארטש רעד

 ,ךעלּפערט ,ךעלמענורב רעביא טבעווש יז לרוֿבד ןוא

 ןֿפײה עכלעוו ,זיא יז ּוװ טַארוקַא סייוו ןוא

 ,ןעגנַאגעג ןטרָאד ךַײלג ,ןביוא ךיז ןעניֿפעג'ם

 .ןעגנַאלק ןּפַײנקסױא טמענ טייקליטש יד יו טכרָאה ןוא

 ןרירַאב ןוא זָאלג ךעלעקיטש ןעמוק טשרע וצ

 סעקעוושט ןוא ךעלכעלב .ןרעדנא םענָא סנייא ךיז

 .ןריהעג סרעסַאװ ןיא ץכעשיולּפ סָאד ןקרַאטשרַאֿפ

 .סעקערטש יד ןעניוװַאב סנטָאש עטרעמזעלקרַאֿפ

 ,לדיימ סָאד ךיז טגָארט סע ןשיװַאלק ףיוא יו ןוא

 .טלדנַאװ יז ןעמעוו וצ ןוא ןיהווװ ןסעגרַאֿפ

 ,לדייא ןוא ןֿפילשעג ,רענעט ענעגרָאברַאֿפ

 .טלדנַאװרַאֿפ ןטרָאג ַא ןיא רער יד ןבָאה יז

 ןעיײרּפרעד ,ןלערטַאב סע ,ףַאצַא-ףַאצ ,ףַאצ-ףַאצ

 .ןעײװַאלָאס ,טרַאצ-קידהנֿבל ,ןטרָאנ ןיא
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 ,ןרױלרַאֿפ ןרעוו וצ טינ ,טירט עריא טלייצ יז

 .סעורָאב ןרעסַאוװ יד ןיא ייז טימ טעקשוילּפ ןוא

 .ןריובעג ץעינָאֿפמיס ַא טרעוו סע טשינרָאג ןוֿפ

 ? םָאװ-רָאנ יז טרעבױצרַאֿפ רענעט יד ןבָאה יצ

 ;ץנַאיּפ 8 ,רעמיצ ַא :ךיז טנַאמרעד לרוֿבד ןוא

 ; ןשיװַאלק ףיוא ּפָא טגָאלש רעטצנעֿפ ןוֿפ ןטָאש רעד

 אנקמ ךיז ןיילא ןענעז סָאװ רעגניֿפ יד

 .ןשיוועצ ןוא םורַא ןעגנַאלק יד ןעגנַאֿפ ןוא

 טקיניירעג ,ןֿפילשעג םישוח יד ןרעוו סע

 .טקינייארַאֿפ ץנַאיּפ ריא טימ קירוצ --- לרוֿבד ןוא

 .רעכעה --- טיײקשידָאלעמ יד .ףַאצַא-ףאצ ,ףַאצ-ףַאצ

 סעטַאשט יד ןיא זַײמ רָאג -- ןעיײװָאלָאס טָאטשנַא

 רעכעל עקיטַײז ןוֿפ ןגָאי עטמערוטשעצ

 .סעטַארג יד רעטנוא שירעליווװ ךיז ןעגנירּפש ןוא

 .ןֿפַאצֿפַאצ יד רעמ ץלַא ןשרעהַאב ןעלרוֿבד רָאנ

 .ןעלגנַאלק ,ןרוּכישרַאֿפ ,ןענָאמ זַײמלגיײֿפ יד

 ! ןֿפַאשאב רענעט יד ןוֿפ קרעוו 8 לרוֿבד ליוו

 .ןעלגנַאר ,יז ןעלגניר סָאװ ןעמַָארטש יד טינ טליֿפ יז

 ,ןטַאנ יד רעטצניֿפ רעד ןיא ךיג יז טנכיײצרַאֿפ

 ,ןטָאררַאֿפ טינ גנַאלק ןייק הלילח ןלָאז יז

 ןביוא זַא ,לדיימ םָאד ןליֿפ לָאז ןענַאוװו ןוֿפ

 ? קיטסַאה ָאד טלזיר ןוא ןגער ַא טלובמ טציא

 ,ןביולג ןקידיירֿפ ַא טימ טרינָאּפמָאק ,טביײרש יז

 .קיטסַאטנַאֿפ רענַײֿפ רענעטלעז רעד ןוֿפ טשרעהַאב
 רעסעוועג עטכָאקעצ סָאד ינק יד זיב טכיירג ןיוש

 ,םענייק ןָא ןליּפש סָאװ ,ןעלדיֿפ עקיצײלֿפ טימ

 :רעסעב ןרעיוב סע ,ןטיײלֿפ ןרעלירט סע

 .םענייא ןיא --- רעדנוזאב ,םענייא ןיא --- רעדנוזַאב

 ,ןדרָאקא ןזיורב סע ןוא !ןייוועג ַא טצַאלּפ םע

 .ןדרַאמרעד ןטייווצ םעד --- ןלעוו טלָאװ רענייא יו
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 ,ןדנעל יד זיב םָארטש םעניא ,ליומ ןיא -- ןטָאנ יד

 .לֿפיש א רעניימש ןשיווצ ייחעלע טמיווש יז

 .ןדנע ,ןבײהנָא יד ,ןטרָאג רעד ןדנוװשרַאֿפ

 לֿפיװ ןוא ןסָאג יד טינ טקנעדעג לדיימ סָאד

 ,ןדנור יד ןיא ןַײא ךיז טקיטמסעֿפ יז .רעבירַא

 ,עיליוו ןיא יז ןּפעלשטימ טינ לָאז םָארטש רעד

 ןדנּוװשרַאֿפ זיא םייה יד רָאנ ...םייה ריא טרעטשינ ןוא

 .עירק עקינוז ַא גנילירֿפ ןיא יו ױזַא

 ןלַאֿפ טמענ רעסַאװ סָאד זיב גנַאל ױזַא טמיווש יז

 .ןלַאנַאק ןוֿפ דמַאז ןיא ןגיל ץעגרע טבַײלב ןוא
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 לובמ ןכָאנ

 םעמורא טינ ךוז ,רענעייל רעקידלודעג

 .עמעָאּפ רעדליוו רעד ןיא ןָאזרעּפ םסרעטמכיד םעד

 טעמוא רעד ןַײז גונעג ָאד ךיוא טעוװ םיא ץוחַא

 .עמעט יד ןדַײל טינ טעוװ ןוֿפרעד ןדַײל ןוא

 ,רעטכיד םעד ןּפַאנשרעד אקווד טסליוו וד ביוא רָאנ

 -- םענעי וצ ןוא ךיז וצ גנויצַאב ןַײז ןייגרעד

 רעמכיל ןוא סנטָאש יד ןיא ןַײא ךיז רעֿפיט בָארג

 םיא ןעזרעד וטסעוו טרָאד ,םירֿבח ענַײז ןוֿפ

 ןריֿפ ךיא לעוװ דניצַא ןוא .ךיא יו רעסעב ךָאנ

 ; ןריצַאּפש טָאטשמיײיהעג רעזדנוא ןיא רעטַײװ ךיד

 ןֿפַאשעג תוֿבהלתה טימ לוֿפ טָאה לרוֿבד ןעוו
 ,רעטצניֿפ ןקיגנַאלק ןיא עינָאֿפמיס-ןזױמ יד
 ןֿפַאלעג ןיא טמוק סע יו טליֿפעג טינרָאג ןוא

 רעטסדנימ ןייק ןזעוועג טינ ךיוא זיא --- ,רעסַאװ סָאד
 ךעלטיא ךיז ןעמונרַאֿפ טָאה'פ .זדנוא ַײב ליֿפסױרַאֿפ
 ,ןסע סָאד ןטײרגרַאֿפ ַײב ,ךַאֿפ םַײב : דימּת יו
 ,ךעלטימעג ןוא קאמשעג םעומש ַא ַײב רעוו ןוא
 .ןסעגרַאֿפ הנּכס יד טלָאװ עמ יו ױזַא
 ,ןטסָאּפ ןַײז ףיוא טייטש סָאװ ,רעדנילב רעד טָאה'פ ןעוו רָאנ
 --- ןטסָאררַאֿפ םעד טָארד ןראֿפ יצ א ןבעגעג

 רעדימראה ןוא שיור טימ רעסַאוװ'ס טָאה -- ! םערַאלַא --

 ןעקנָאװשרַאֿפ ,עטצַאלּפעג סעבמַאד ןוֿפ יו טגָאיעג

 רעדיוו ךיז עלַא ןבָאה רימ ןוא .ללח םעד

 ןעקנַאלב ךַײרגיניק ןקימַארטש ןיא ןזָאלעג
 וצ ידּכ ,ןטייווצ ַא טלקימ 8 ןכוז ןוא

 עילָאֿפ טָאה'ם .גנוניוװ ןיא ןעקנורטרַאֿפ ןרעוו טינ

 עציילּפ רעד ףיוא ךיז ַײב ןדנילב םעד ןגָארטעג

 ,עילָאכנאלעמ לוֿפ זיא סָאװ ,גיצ יד --- רּתסא ןוא

 -- ןתנ בר ןוא ,ױרֿפ עקיגָארט יד -- ןַאמּפיל ןוא

 ,ןסָאלשרַאֿפ גנועז ןיא תוריֿפס ןוֿפ ןַײשּפַא םעד
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 םעילַאס יד ןיא ןַײרַא זיא ןוז ןעוו ,טלָאמעד טשרע

 טלקערבעצ קילַארטש ןוא סעטַארג-ךעלעכעד ךרוד

 -- ,סעילַאװכ עטקַױרַאב ןעגניר ןיא טייקצנַאנ ריא

 טלקעהדרַאֿפ עלַײװ 8 ךיז רָאבַאט רעזדנוא טָאה

 טררַא ןֿפױא יוו ,עּפסיװ א סעּפע ףיוא
 ןלַארטש עכעלבעל ןיא טנקירטעג .חביּת יד

 טערָאטעג טָאה ץרַאהיפ רָאנ .םידגב עטלַאקזַײא יד

 .ןלַאֿפרַאֿפ זדנוא זיא סָאוװ ,לרוֿבד רעד ןגעוו ןוֿפ

 : ןעמירג ךיוא ןעמונעג ןתנ בר טָאה לַײװרעד

 .ןעמיווש םעד ןטימ ןיא הרוּת יד ןרױלרַאֿפ

 ,טרעדעֿפעג לָאמצנעד ךיז רענעמ ייווצ ןבָאה סע

 .ןטלעװ עטעשזדנָאלברַאֿפ ןעניֿפעג וצ קעווַא

 ,טרעדערעג סעילַאװכ ןיא לובמ ןייק רעמ ַָאטינ

 .ןטלעז ןיוש ןגעוו יד ןעגנירּפשרַאֿפ טוט םָארטש ַא

 ןעמענַאב טינ ץלא ןעק שורּפ רעטעקַאנ רעד

 ? גנודיילק ןַײז --- הרוּת יד טלזנעג םיא טָאה רעוו

 : ןעמעלק עכעלנַײּפ ןיא --- ןסיוועג סעילָאֿפ ןוא

 ? גנודיישעצ עטצעל יד ןעלרוֿבד טימ עשז ןיוש טינ ---

 :רעטעּפש ָאד ןעגנַאגרעד ןענעז רימ סָאװ טָא רַאנ

 ,רעטעלקעג ןוא שזדנָאלבעג ,לגָאװרַאֿפ ןגנַאל ךָאנ

 רעטיירֿפרעד ַא ךַײמ םַײב שורּפ רעד טָאה ןעזרעד

 ,ןסירעצ ,ןטעכַאטש ןיא טּפַאכרַאֿפ ,הרות ןַײז

 רעטייווצ רעד ןוא .זַײמ ןוֿפ טעשזירגנעצ תויתוא טימ

 -- ןסימשעג טֿפַאשביל רעד ןוֿפ שטַײב רעקיצילב טימ

 לָאקָאטנַא ףיוא טעה ץעגרע טקעמשרעד ןעלרוֿבד טָאה

 .רענייטש יו סמערָא עטרעווילגרַאֿפ עטלַאק טימ

 -- לקָאש ַא יז ּפָאק ןרַאֿפ ןָאטעג רע טָאה ןוא

 .רענייצ יד ןיא ריּפַאּפ לטעלב ַא ךיז טזַײװאב

 : ןַײז טסּוװַאב לָאז ,ָאד זיא ןַאמּפיל ַא סָאװ טוג ךָאנ

 .ןַײזטסּוװַאב םוצ טכַארבעג עניילק יד סע טָאה רע
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 ילַאקנַאיצ

 ןסעזעג זיא ןָאעלָאּפַאנ ווו ץַאלַאּפ ןיא

 .ָאּפַאטסעג ןוֿפ קאה יד קיזיורג טעוועשרעה טרָאד

 ,ןתעל-תעמ ןוֿפ ברעה רעד : טרעטַאלֿפ ץיירקנקַאה ַא

 .עּפָאל עשיייח א יו ײלַאּפ רעד טקירד'פ ןוא

 רעטכעלעג שיגנאלש ַא ןטרָאד ןוֿפ טעצכוי סע

 ,ןעמאד ןוא ןרעה ענעריובעגליוווכיוה ןוֿפ

 רעטכעש רעד עקנישַאמ-ןכער ןַײז ףיוא טלייצ'ס ןוא

 .ןעמאזוצ ןלָאצ עקיּפעק ,עמערַאװ יד

 רכזל ןעילוה סע .ךעלײרֿפ זיא ץַאלַאּפ ןיא

 .רעכיירגרעד עצרַאוװש יד -- ןדִיי ןָא ענליוו ןוֿפ

 רעדנילב רעד זדנוא טלייצרעד -- ץַאלַאּפ ןרע טנו א רָאנ

 .טייקדנילב טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא רע יו

 רעדניצַא חריד עַײנ-קנוֿפ ַא ןבָאה רימ)
 ,טייקדניוושעג רענדָאמ ַא ןיא םיובעג ךיז ןיילַא

 ,ןרער ןוֿפ גנוציירק ןוא ץַאלַאּפ םעד ןשיוועצ

 .ןגרַאברַאֿפ לרימ א קיצנוק ױזַא זיא'ס ווו
 ,ןרעווש ןעק עילָאֿפ רָאנ .רעטצניֿפ ָאד זיא לַײװרעד

 ,ןגרָאזַאב ערטקעלע רעלעק ןיא טעוו רע זַא

 לבַאק ןוֿפ וצ רעהַא ןעִיצ רע םווורּפ טָארד א

 (!לבחמ ןוֿפ טסענ רעטנוא ןַײז לָאז קיטכיל ןוא

 ָאמעג ןיא המיחש א תעב :טלייצרעד רעדנילב רעד
 טרעױמרַאֿפ רעלעק ַא ןיא טכַאנ ַײב ךיז רע טָאה
 ,עטעזעג טינ --- דנַײֿפ יד רָאנ .דניק טימ ןוא בַײװ טימ

 טרעיובעג ןוא טנעוו יד ןסירעג ןבָאה ייז =

 ,רעֿפױל יד ןוֿפ ּפָאלַאנ םעד טרעה עמ .טסעֿפטנורג םעד

 .ןעמַאלֿפ עטעשזוהעצ לטלעּפש א ךרוד טעז עמ

 .רעהֿפױא ןָא ארומ יד !ןענערברַאֿפ ןלעוו ייז --

 .ןעמסרַאֿפ ךיז ןיילא רעפעב ןיוש : ןעמ טסילשַאב

 ,ילַאקנַאיצ ּפָאנק ַא ןיא טגָארט רע יו ױזַא

 .עלא רַאֿפ םיקלח ןלײטרַאֿפ רע טעוו זיא
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 .רעקוצרַאֿפ ןוֿפ טירט יד רעטנענ ץלַא ןעננירד סע

 .ןושל ענעטלָאשרַאֿפ סָאד גנַאלש א יו טכירק סע

 רעקוצ ַא יו טָאה עלעזייר לרעטכעט ןַײז

 .ןשָאלעג עטשרע יד ךיז ,םס םעד ןעמונעג

 ,רעגנעל ןיוש טרעיודעג חסיסנ יד טָאה בַײװ םַײב

 ןברַאטש םעניא יז טָאה טֿפַאשניױװועג סיוא ךיוא רָאנ

 -- רעגנע שינעטלעהַאב ןיא .טקיטשרעד ןצכערק סָאד

 .ןבראש םענעגייא ןטימ ר ע זיולב ןבילבעג

 ! ןורּכז רעזייב ,רעקידנּוװ ,ָא ...טלָאמעד רָאנ

 .ןרָאװעג טינ ,ָאמינ --- ילַאקנַאיצ לייט ןַײז

 ,טלקַײקרַאֿפ ענשימוא ץעגרע ךיז רע טָאה יצ

 ? ןצנַאג ןיא ןעגנולשרַאֿפ תועטב טָאה ביַיוו'ס יצ

 .טלקַײּפעצ חומ רעד !ןעמענאב סע ןעק רעוו

 ! ןצנַאלגרַאֿפ רעַײֿפ טימ אנוש רעד ןעמוק לָאז

 ןפוג עטרעווילגרַאֿפ יד סיֿפ וצ ןניל סע

 רעכיג ןיוש לָאז ! בעל ,רעמסּפָא רעייז ,רע ןוא

 .ןֿפור ןַײז טינ טֿפלעה'ס רָאנ ! רעלעק רעד ןעגנירּפשעצ

 רעכיוו רעד ןגָארטענרעבירַא ךיז טָאה סע

 .גנוטכַאלש יד היכז ַא קיטנעק זיא סע .ליטש --- -- -- ןוא

 .גנוטכַארטרַאֿפ ַא סטיוט םעד .ןבילבעג זיא רע ןוא

 ןגיוא יד ןבָאה'ם רָאנ .ןבילבעג זיא רע ןוא

 רעסיוא ,רעמינּפ ןעזוצנָא טגָאזעגּפָא ךיז

 .ןגױלֿפרַאֿפ זיא ןוז יד .עטמסרַאֿפ ןעייווצ יד

 .רעסיורג ,רעקיכולֿפ ַא ןטָאש ַא ןבילבעג

 -- טקידנעעג רעדנילב רעד ךָאנ טָאה סע רעדייא רָאנ

 ,ןלַאֿפעג טלָאװ ןוז יד יוו ,םַאלֿפ ַא םעצולּפ טשרע

 .טקידנעלברַאֿפ הביסמ יד טייהרעקילַארטש טָאה

 ןלַארטש עקילדורּפש יד עגד ַא ןבָאה םע

 רעבָא .טײקיטכַאנ יד טלקנוטרַאֿפ רערעמ ךָאנ

 .רעבָאניצ ןוא דלָאנ ןיא טרעמישעצ ךיז ךַײלג טָאה'ס
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 טרעקאעגכרוד קערש ןיא ...טינ טײטשרַאֿפ רענייק ןוא

 .ןביוש ענעלַאֿפַאב-העיקש יוװ ,ןעלּפא יד

 ,טרעקַאלֿפ ןוא ןדנוצעג ךיז ןיילַא מָאה קערש יד

 ןביוא ןוֿפ רע טָאה סָאד .ךיז טכַאלעצ עילָאֿפ רָאנ

 ,גנוניווו רעד רַאֿפ םָארטש ןשירטקעלע ןגיוצעג

 ,ךיז טעז עמ עטֿפַאגרַאֿפ .ןקילב ןרעוו טמעשרַאֿפ

 ,גנוניוטש רעטעטאלעג ןיא דמעה ַא טלּפַאצ סע

 .ךיז טעלגרַאֿפ לדיילק סָאד ,ןעילָאֿפ טכוז לרוֿבד ןוא

 ,רעדנילב רעד -- ןדייר ןיא רעטַײװ טלַאה רענייא זיולב

 .רעדניצא ןרעטש םיא רענייק טינ ךיז טגעוורעד'ס
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 ףיוהלוש ןֿפױא שורּפ רעד

 -- הממ לש םילשורי ןוֿפ ,ןענַאד ןוֿפ

 רוּפיּכ-םוי רַאֿפ טכַאנ ַא ןתנ בר ךיז טָאה סע

 עטַארג רעטנֿפעעג א ךרוד טשטילגעגפױרַא

 ,רעּפיהעג ןוא ךירקעג ןיא ,ןײלַא רענייא ןוא

 תוחילס יד ןגָאז וצ ףיוהלוש ןֿפױא קעווַא

 טלָאמעד רע טָאה ןעזרעד .המחלמ רעד רַאֿפ יוו

 --- ,םוחָיי ןכעלטעג ןַײז טלגרעבעצ ןוא טבורגעצ

 מלמץלֿפ סע ּוװ ,םייל ןיא טלדנַאװרַאֿפ םולח ַא

 -- ןקז רעקינייב רעד ןוא ,יומ רעקיטכַאנ רעד

 ,ןקָאל עקישא ענַײז םעד ןיא טָאה טבלַאזעג

 -- רעפעמ א טרעװַאשז סע וו ץרַאה ַא --- ףיוחלוש רעד
 .ןרעטש טימ ןעגנַאהַאב טלּפַאצעג ךָאנ םיוק טָאה

 ,רעסעלש ענרעבליז ףיוא םייקליטש יד זיא טקַאהרַאּפ

 .ןרעה טינ ןגַײװש ריא וליֿפַא ַאד ןעק עמ

 ,רענרעל יד ,רענווַאד יד ,ןדַיי יד ןענעז ווו --
 ? ןטכָאלֿפרַאֿפ ןעַיײבעג יד םורַא ןוגינ רעד

 ,רענרעד ןוֿפ רעגניֿפ יד טימ ןיילַא ךיז טּפַאט רע

 ,ןטכָאשעג טינ ייז טימ ןעמַאזוצ םיא טָאה'מ יצ

 לניצ ןוֿפ הטימ ַא ןיא ךיוא טגיל ןגעקטנַא

 ,לגילֿפ ןָא ,רעטיוט ַא ,ךאלמח לאיזר

 ןושרָאק 8 יװ ּפעלש ַא קיטייוו רעד םיא טגנַאלרעד'ס

 ,למיש ןיא סרעקיוה רעביא ,זדלַאה ןרַאֿפ טגָארט ןוא

 : ןשרָאֿפ וצ טייקמומש יד ףיוהלוש ןֿפױא טבעווש רע

 ? למיה ןיא רעטַאֿפ ,ַא --- ,ןדִיי יד ןענעז ווו ---

 ,םימּפשמ ןוֿפ גָאט םעניא סנ א זַײװ ,סנ א

 !ןעיורטעג עטיוט יד יבשטָאכ ריד ןלָאז סע

 ,םעמָא ןטרעטַײשעצ טימ ,טייהרעקיבעווש ןוא

 .ןואג םענוֿפ זיולק רעד ןיא ןַײרַא טלגילֿפ רע

 ,ןגיובעצ ןוא טקילֿפעצ ןקלאב רעד ךיוא .טנעוו זיולב

 ?ןגיוא יד ןביילג יצ .רעכעל יד ךרוד טקוק רע
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 :רָאנ עז ,טינ ןרעטש ןייק ןענעז סָאד ןרעטש יד

 :לסיב ַא רעטנענ קוק ! ןדַי יד ןענעז סָאד

 -- רענעי ןוא ,ןֿפָאלשעג טסיב קנַאב ןייא ףיוא םעד טימ
 ,לסימָארָאק ןַײז ףיוא למיה ןיא סרעמע טנַארט

 -- ,ןדימש ןוא רעדַײנש ,רעקעהצלָאה יד ןענעז טָא

 .רעדנעטש םענֿבלח םִיַיב לבוקמ ַא טָא ןוא

 ,ןדַיי יד ףיוהלוש ןוֿפ ןענעז סָאד ןרעמש יד

 :רעדנעעג ןטסדנימ ןָא ,רעירֿפ סָאװ ןעוט יז

 ,טעברַא עמ ,טלדנַאה עמ ,ןס"ש יד טרעטעלב עמ

 ,טעב רַאה ןקיביײא םעד ,םיליהּת טגָאז יבר רעד

 -- הארמ רעד וצ טנעה יד ןעִילֿפ סע רָאנ יו ןוא

 .רעדירב יד ,םינכש יד -- ןרעטש יד ןעלקנוטרַאֿפ

 ערַאמכ א סדנוק ַא ןצייר ןיא ךיז טלַאה סָאד

 .רעדיוו ןקיצנייא ןַא ףיוהלוש ןיא םיא טזָאל ןוא

 הטילש ןַײד ? ןויסנ א וצ ךימ ןעגנערב טסליוו ---

 -- ! ןביולג ןַײמ ןוֿפ םַאלֿפ ןטימ ַײלב יו ךיא ץלעמשעצ

 עטמילנעצ ןעלּפַא טימ שורּפ רעד ןעּפישז טוט

 .ןביור טינ גנועז יד רימ טסעוו וד -- ,ןטׂש םוצ

 -- הדע יד ןלעטשרַאֿפ ןודלעֿפ טימ וטסגעמ ןוא

 .עדייב ךָאנ עלַײװרעד ןבעל רימ יוװ ,טבעל יז

 ךיז טיצ רע ןלױהרַאֿפ לגרעב וצ לגרעב ןוֿפ

 .םעדָאֿפ א ףיוא ןיּפש ַא טנורנּפָא ןֵא רעביא יו

 ,ךיז-טימ ןיוש ןצרַאה ןיא רֶע טגָארט ייז ןרעטש יד

 ,םידנב ענטעמרַאּפ יד רעטנוא שזַא ןטכַײל ייז

 עירעלַאג עָאלב יד ךיז טֿפול רעד ןיא טניוו סע

 ,לבמיצ ןוא לדיֿפ ענעגנַאנרַאֿפ ןייק טינ טימ

 ץעירעטסימ ריא דניצַא שורּפ ןרַאֿפ טליּפש יז

 .לָאבמיס ַא יו ,םַאג רעשידִיי רעֿבורח ףיוא

 ןגיל יז ךעלביטש יד ,ןזיולק יד --- ןטנוא רָאנ

 .ןונינ ָא-םענעי ןוֿפ עטקאהעצ ןעגנַאלק יו
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 ? ןשי-זיולק ,תמאב ןלַאֿפעג וטסיב יצ ---

 ,הֿבצמ ןַײד זיא לדוד-ןנמ-ביוש ַא

 ןשַאלרַאֿפ ךַײא טָאה רעוו ,ענַײמ ריא םילכיה

 ? יול ןוא ןהֹּכ טימ ,רענווַאד ןטושּפ טימ

 טרעדינ רע .לושטָאטש יד ןבילבעג -- טרעדנוח ןוֿפ

 זיא ץנאנ סָאװ ןדירֿפוצ זיא .ףימ רעד ןיא ּפָארא

 -- טרעדילגרַאֿפ טייקטסוּפ רעד ןיא לַײז ענלמרימ א

 ,תיצממ םעד רעטנוא טלַאה רעֿפעשַאב ןוֿפ טנַאה יד

 ןֿפײר יו סמערָא ענַײז לַײז םורַא טֿפרַאוװרַאֿפ

 ,ןֿפײלש יד ןוֿפ געזעג-ןלירג םעד וצ טכרָאה ןוא

 ןטכַײל סע .הליֿפּת רע טוט לַײז םורַא ױזַא

 .רעטינעג ןלָאמש ךרוד רעדיוו ןיוש ןרעטש יד

 ןטכַײֿפ םעד ןקלַאב ןוֿפ ,ןמ ַא ןא יוװ ךַײלג ןוא

 ,רעטירד א ,רעטייווצ ַא ,ןּפָארט א טלַאֿפ דרע'רד ףיוא

 ןטלַאּפש יד ךרוד ןַײרַא טלקנוט -- רע טקידנע ןוא

 רע טםעזרעד זיא .רוד םענעֿפָאלטנַא ןוֿפ טכיל ַא

 ןטלַאהַאב ייז טוט ןוא -- ,םירֿפפ עטרעגלַאוװעצ

 ,רעמעּפש ףיוא ןצונ םיא ןלעוװ ייז ,עברָאט ןיא

 ,תומש ענענױלֿפעצ ,םיתילט ךיוא טניֿפעג

 ,םע םייהא ןעגנערב וצ ,עברָאט רעד ןיא ץלַא ןוא

 ,ענוק 8 ךָאנ טגנעה'ס ּווװ ,לושטָאטש ןוֿפ שילָאּפ ןיא

 --- ,ןדימשרַאֿפ וצ טלעוו עקידניז יד ,עטיירג ַא

 הנושמ-קיטכעדרַאֿפ ןוא .ךרָאש ַא רע טרעהרעד

 ,ןדַיי ןקילַארטש םַײב ןעלסַײוװ יד ןעלצנילב סע

 :לֿפַאצ א רעטרעוו עשימייה ןביג דלַאב רָאנ

 ! ןכש ,ךַײא ןגרָאמ טוג ַא ,דָיי בר ,ןגרָאמ טוג ---

 לּפַאק ַא ןֿפלעה ךיא לעװ ,רעווש ךַײיא רשֿפא זיא

 ?ןכָאי עשידִיי טימ עברָאט יד ןגָארטרעד

 -- ןרבד םעד ךעלזָאנ יד טימ טקעמשַאב ןתנ בר

 :ןערבַאלש ַא טימ לוק א םימ טגערֿפ ןוא -- עילַאֿפ זיא'ס
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 ? ןקילב ענַײד ןעזעג ָאד ץלַא ןבָאה ,לייצרעד --

 ןעמייה עֿבורח יד ןיא בָאה ךיא -- :עילָאֿפ ןוא

 ןוקיּת א ןעהעש עקיטכַאנ יד ךרוד טכוזעג

 .ןעמייל יד רעטנוא ןוֿפ ןענוֿפעג ךעלדנע ןוא

 :רעֿפטנע רעד זיא טָא ןוא ?ןענוֿפעג וטסָאה סָאװ ---

 .ןצַאלּפ וצ ןזיװַאב טינ טָאה סָאװ ,עבמָאב ַא

 ,ריֿפ טנעוו ערעזדנוא ןיא ןבעל יוװ יז ףרַאד ךיא

 .ןצַאלַאּפ עטיובעג-רעסַאװ ערעזדנוא ןיא

 -- טרעדינעג טָאטשמיײיהעג ןיא קירוצ טָאה'מ ןעוו ןוא

 ,טרעדירברַאֿפ ךיז םייחעג עכמָאב טימ רֿפס טָאה
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 קירעשייה רעקִיולג יו

 .ןסור עמרעצנַאּפעג יד !קסנעלָאמס ןעמונרַאֿפ
 ,רעקירוצ ןוא קירוצ אנוש םעד ןגָאירַאֿפ
 ,ןסורג עקימעזַא עקיײטַאמ זדנוא טגנערב סָאד
 ,רעקימש ענעטינשעצ ןיא טיורב טימ ןעמַאזוצ
 -- ןביוא ןוֿפ עמארג א ךרוד ןַײרַא סע טֿפרַאװ ןוא
 .רעדינ רעד ןיא ףױא-טּפַאכ עילָאֿפ יצ רתסא ןוא
 ,ןביולג ךיוא עקיײטַאמ זדנוא טגנערב גרַאװנסע ץוח
 .רעדיל ערעדנַא רַאג ןרעהרעד ן'רימ זַא
 : רעַײרֿפ ךיז ןעמ טליֿפרעד ןעמוק ןַײז רעדעי ךָאנ
 .רעַײֿפ ןיא אנוש רעד רעסַאװ ןיא אנוש רעד

 ,טינ טמוק רע --- ןכָאװ עכעלטע ןיוש רעכירַא

 .םערָאדנַאשז א ןַאּפש ןכעלטיא ףיוא -- ןײגניחַא

 ,םינ טמוטשרַאֿפ רעגנוה רעד סיעכהל ףיוא דָארג ןוא

 ,םערַאברעד 8 ןָא ,קירעשייה רעקיולג יו

 רענייב יד רע טלַאֿפַאב -- ןעגנַאז רעביא טײרּפשרַאֿפ

 .ץשזירנעג ןוא קילֿפעג טימ ןַײרַא ךיז טכבָארג ןוא

 ,רענייק םיא חוּכב טינ זיא סָאד --- ,ןבַײרטרַאֿפ

 ?עשז יו ,ןעמ טקידיײטרַאֿפ יוו --- בַײל'ס ןקידײטרַאֿפ

 הֿפיסַא יד ןעק סע רָאנ .גנַאל ךיז טלגילק ץמ

 .עֿפימ ןעגנוניימ טימ רעגנוה םעד ןשעל טינ

 ,רּתסא ןוא שורּפ רעד סָאװ ךיוא זיא גָאלוצ א

 .תוֿפרמ ןייק טינ ץלַא ךָאנ ןסע ,עטנשקערַאֿפ

 .רעטסעלעג ןייק ,טָאּפש ןייק ,טינ טָאבעג ןייק טֿפלעה ָאד

 ,סעֿפרַאה ףיוא עטצַאלּפעג םענורטס יװ ןעלּפַאצ ייז

 טלמומעצ טעכיוא זיא ןדייב ייז רעפסיוא רָאנ

 ,ןזַײּפש יד ,ןענַארַאֿפ ביוא ,טיח סָאװ ,ענָארַא

 ,טלמונַא ,רעגנוה ןוֿפ סרעוװַאשז יד ןבָאח'ס ןעוו

 --- ,ןזיַיא יו עָארג ,רעמינּפ יד ןסערפעצ

 עטצעל 8 ןענוֿפעג ץעגרע ךָאנ רענעי טָאה

 ,עטצענעצ א שּפיה ,עלעביצ עטרעגלַאוװרַאֿפ
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 רע תעשב םמוּתשנ ןבילכעג רעבָא זיא'מ

 קלח םעד ךעלטקניּפ טלײטעגנַײא ןרעדעי טָאה

 רעסַאלב ַא טָאה --- ? ריד רַאֿפ --- .ןזָאלעג טינ --- ךיז ןוא

 ? קילייב רָאנ שרעדנַא טינ טסליוו ,טנערֿפעג ןַאמּפיל םיא

 םיא ןָאק סע :טלּפַאלּפעג רעבָא טָאה ענָארַא

 ,ןטָאררַאֿפ חיר-עלעביצ רעד הלילח

 ,םינּפ ןשיטימעס טימ ,דִיי א זיא רע זַא

 ןטָארק יוװ ןֿפױלטנַא וצ םעוו ןעמוקסיוא ןעוו

 :שירַאנ ױזַא טינ זיא'ס .עוַאלבָא ןַא תעשב

 .שירַא טינ סעּפע זיא חיר-עלעביצ רעד

 ,ןסַײלֿפ וצ ףיוא טינ ןוא טרעגנוה עמ זא ןעזעג

 :ץענױזַא רענעלּפ וצ ןעגנַאגרעד ןַאמּפיל זיא

 ןסַײמש ןיא רדסּכ טלַאה רער ַא רענייא ךרוד

 -- ,עניוב רעשיטָאטש רעד ןוֿפ טולב עמערַאוװ סָאד

 רעמע ןַא ןיא טָאה רע ! ןבעל ךָאד זיא טולב ןוא

 סע ַײנ סָאד ףיוא ןוא טכָאקעגֿפױא ,טּפעשעגנָא סע

 ,רמז ַא טימ טײלגַאב ,טקיניירעג ןוא טכָאקעג

 .תויח סָאד ךעלעמַאּפ ךיז טָאה טּפַאכעגּפָא זיב

 ,עטשרע יד ןעקנורטעג עניירק סע טָאה טכַאמשרַאֿפ

 .עטשרעהַאב-רעגנוה עקימורַא יד -- ךָאנרעד

 ,הילדג ןיימ'כ ,סקניּפ ַא ָאד טריֿפ סָאװ רענעי ךיוא

 ,רערעל רעד טָאה טקרעמַאב .םעּפע טכַארמעגוצ טָאה

 עילַאװכ 8 ןגעקטנא ןעמיווש ייז ןעוו זַײמ זַא

 -- ,רערעמ ץלַא רעפַאװ ןוֿפ ץכעסערֿפ סָאד ןעגנַאֿפ ןוא

 . לקניוו םענעקורמ ןיא םעדכָאנ סע ןגָארטרַאֿפ

 ןּפיה ייז ןעוו ,רעמ טינ .ערונַאק ןיא ךיז וצ

 ,לקנירּפש ַא ,לקערב ַא לָאמ טֿפָא ייז ןרילרַאֿפ

 .ןפיל עכעלשטנעמ יד רַאֿפ ממעטאב ןענעז סָאװ

 .ןסייווש טימ ןגָאלשַאב ןעגנילש ןעמ טגעלֿפ זַײּפש יד

 .ןסייהעג הליכַא יד טָאה "געוונזיומ" רעד
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 ךרָאמ רעד

 -- ןרָאי עלעטימ ןיא ,הילדג ,רע זיא ןעוועג

 ,לגילֿפ עטעילַאמסרַאֿפ טימ ןאשטוב רעָארג ַא

 ןרָאלרַאֿפ טינ רע טָאה תומיחש יד ןיא לַײװ רָאנ

 ,לגיוו ַא ןוֿפ דניק ןייק ,רעטסעווש ןייק ,ןעמַאמ ןייק

 ,םענייק טינ רֶע טקנעדעג ךיז טקנעדעג רע טניז לַײוװ

 -- רעכיב ףיוא רעכיב ןוא ןעניּפש-רעמעדייב זיולב

 םינכש ץלֿבַא יד ַײב רע טָאה רעבירעד

 .רעכיז-קידרענַאה זיא סָאװ םעד רַאֿפ ןטלָאגעג

 ןרָאצ ןיא ךיז טמירקעג ,ןענוגרַאֿפ טינ טָאה עמ

 ,ןרָאלרַאֿפ טינ טנַײרֿפ ןקיצנייא ןייק טָאה רע סָאוװ

 ,קינָארכ-לעב רעד זיא רע :ןעגנַאגרעד זיא'מ טניז רָאנ

 --- ןגיווועג ןהילדג ךרוד טרעוו טָארט סנכעלטיא ןוא

 ,קינָאה ףיוא ןטיברַאֿפ ןיוש לַאנ ןַײז םלוע טָאה

 ,ןגױצַאב שרעדנַא ךיז רערעל םוצ -- טלָאמעד ןוֿפ

 רעמָאט ןוא ? טייקסטכעלש רע טקיבײארַאֿפ רעמַאט לַײװ

 ךעלטעלב יד ןָאט שימ ַא טייחשטנעמ יד רעטעּפש טעוו

 ,רעמ ָאטינ ןיוש זיא ןַײז תודע ןַא לָאז'ס רעוו ןוא

 ? ךעלטעּפש ןַײז גנוניימ יד ןטכידרַאֿפ ,סע טסייח ,טעוו

 ,ןהילדג וצ ןרָאװעג ךעלֿפעה ןעמ זיא םורעד

 .ןילּת ןייק ןליּפש טינ סקניּפ םעניא לָאז רע

 -- ןליוק יו רעגנוה רעד רענייב יד ןיא טנערב'פ ןעוו

 ?ןרענ "געוונזיומ" טימ רעטַײװ ךיז ןעמ ןעק יו

 .ןעליוק עלעגיצ סָאד --- האצמה סהילדג זיא

 -- ןרעה טינ ןליוו ןשטנעמ-לַאנַאק יד זַא ןוא

 .ןטסױוֿפ יד ןביוהעגנ רעזייב א הילדג טָאה

 : טקידיײלַאב הנושמ גָאזּפָא רעד םיא טָאה סע

 ! ןָאטסױא ךיז ןליֿפעג-תונמחר ןוֿפ טַײצ ןיוש ---

 ,טקידיײטרַאֿפ רערעל םעד ,ןַאמּפיל ,זיולב רענייא טָאה'ס

 : לכיימש ןרעטיב ַא טימ טכַא יד וצ טדערעג

 ?לכׂש רעַײא זיא ווו ,רעמעג ענעלַאװשעג --
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 ןסירעגנַײא טלעוו ַא רּתסא טָאה רקיע רעד

 :טמעראילעג ךעלשּפיה טָאה עניירק ךיוא .טינ לָאז עמ

 - !ןסיוװעג ןֿפױא עלעגיצ סָאד ןעמענ טינ --

 ,טמעראברעד טינ דיירעג סהילדנ ףיוא ךיז טָאה עמ

 ,עעדיא ןַײז ךרוד טלַאֿפ רוּפיּכ-םוי ֿברֶע ךיוא

 ,ןטסַאֿפרַאֿפ ךיז גיצ רעד ןוֿפ שיילֿפ ןטימ לָאז עמ

 ,העד יד ןטיבעג וליֿפַא ןַאמּפיל טָאה'ס

 ? ןטסַאּפ םיא סע ןעק יוװ ןעניירק ןַײז ןגעוו ןוֿפ

 הילדג טָאה ,ןגעק זיא םלוע רעד זא ןעזעג

 .עילֿאטַאב ןַײז גיז םוצ ןריֿפרעד ןסָאלשַאב

 האבה הנשל ,םיתמ ,ךַײא ֿבוט-םוי םוג ---

 ! ןדירֿפ ןיא הלעמ לש םילשוריב

 ָא-ָאד טָא ירדני-לּכ וצ טסירנַאב טָאה ױזַא

 .ןדַיי ענעמוקעגנָא ַײנ יד רערעל רעד

 -- םיטילּפ עקיבלעז יד ןזעוועג ןענעז סָאד

 .ןשיק ןֿפױא זַײמ יד טעכיוא ייז ןצנַאט סע

 םיא טיײלגַאב'ם ןוא דיי ַא ךָאנ דִיי א טעקנָאלב טציא

 .ןשיט עקילָאמא ןוֿפ ךורעג-ֿבוט-םוי רעד

 ,ןעמ טיצ ,ןעמ טרעדנַאו רעמעזוב יד ןיא טכיל טימ

 .ןעמטיר עקיביילג ןיא ,ירדנ-לּכ ףיוא זדנוא וצ

 רעַײֿפ ךיז טלֿבוט'ס ןעוו ,הליֿפּת רעד ןטימ ןיא

 -- רעטילּפש רעקיזָאלג יו ןרערט עקיכעטש ןיא

 :רעַײהעגמוא דרָאמ ַא ,קילגמוא סָאד זיא ןעשעג

 רעטיוועג ןטצילבעצ ןיא טלַאטשעג עטיור ַא

 ןטכירעגמוא "עמ" 8 טימ ןָאטעג טָאה גנורּפש ַא

 .רענווַאד עטלטיקרַאֿפ עכיילב יד ןשיוועצ

 ,ןטכיל יד ,תכורּפ םעד טקעלֿפַאב רוּפרוּפ טימ

 -- ,רענוװַאקישמ זיא ןעוועג הׂשעמ רעד ןיא סָאװ ןוא

 ןענַארַאמ עמלא ןוא עגנוי יד ןבַאה סע

 .ןענַאטשרַאפ טינ רָאװ יד .ןענַאטשרַאֿפ טינ רָאה ןייק
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 רעטכעלעג ףיוא טינ טָאה שורּפ רעד ,הרֿכס ַא

 םיא טָאטשנַא רעבָא טָאה ,לאוג רעד זיא'ס טניימענ

 ,רעטכעש ןוֿפ טעליוקרעד טינ ,גיצ א יו ןעזרעד

 .םעטָא ןָא טלכרָאכ ןוא דומע םַײב ןגיל טכַײלב

 רעסעמ ןקיצילב םימ טרעווילג רע ,הילדג ןוא

 ,לּפמעט ַא ןוֿפ לַײז ַא --- גנַאגנַײרַא ןלַאמש םַײב

 -- -- רתֹּכ רעד ןבעגעג רעטיצ א ץעגרע טָאה'ס

 .לפמעל ןיא ןבילקרַאֿפ ךיז טָאה טײקירַאמכ א

 םנּפָאקוצ ןוא ,טולב ןיא טססוג עלעגיצ סָאד

 ,םנּפָארמ יד רעטנורַא טעּפַאק טכילטַײצרָאי ַא

 -- ןדניוושעג ַא גנורּפש ַא טימ ןעוו-סָאװ רעדייא ןוא

 דימת-רנ ןגעקטנַא ןעלרוֿבד ַײב הילדג זיא

 !ןדניז ענַײמ ביגרַאֿפ : רע טעב קידנעינק ןוא

 דימּת לַײװ ,טעליוקעג ךיא בָאה ןגעװטנַײד רַאֿפ

 ,לחומ ַײז .טייקנייש ןַײד ,טייקכיילב ןַײד טקינַײּפ ךימ

 .רעגנוה םעד ןליטש ,ןרעדנילרַאֿפ ריד טלעוועג

 .לכיורטש ןכעלנַײּפ םעד ,חחיצר ןַײמ בינרַאֿפ

 .רעגנוי ַא רוחב ַא יו טנייוועצ ךיז טָאה ןוא

 ,ןגיוושעג ,ןרָאװעג טרעווילגרַאֿפ זיא קלַאֿפ סָאד

 .ןוגינ םעד ןניוצעג רעטַײװ טָאה'מ ןענַאװ זיב
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 רעװלוּפ רעטלגילֿפַאב

 םלוע רעד ךעלטנייוועג טמולח סע ןעוו ,גָאט ַײב

 ,עבמָאקַאטַאק סטַײצ ןיא טרעגנוהעגסיוא ןייב זיב

 םלוג ַא ןֿפַאש טימ ןעמונרַאֿפ עילָאֿפ זיא

 .עבמַאב רענענוֿפעג ןוֿפ --- ,םייל ןייק ןוֿפ טינ רָאנ

 רעדיילק עטלמישרַאֿפ ענירג יד רעטנוא ןוֿפ

 ,ןמיש ןיא ,ןטסעמ ןיא רע טלַאה -- ,עלעברַאט ןיא

 ,רדסּכ רעוװלוּפ ןעָארג-לָאטש םעד ןטרָאד ןוֿפ

 .ןֿטיחרַאֿפ םיא ץענ רעקיסע רעד ןוֿפ ידּכ

 טנרָאװעג עבמָאב יד רעדנַאנוֿפ טלציּפ רע

 .טנרָאצרַאֿפ םינּפ ןַײז רעוולוּפ רעד יו זיא'ס ןוא

 ,עניר ענענוגושט ַא .ןַארַאֿפ --- םוּפרַאק רעד

 רעדניצַא טנכערַאב רע .טסױֿפ ַא יו םיירג יד
 ענישזורּפס יד קירד א ןבעג טעוװ ךעלטקניּפ יצ

 ,רעדניצ ןיא עמַאס לדָאנגָאלש רענעלָאטש רעד
 לדניימש ןטושּפ א טימ .גַײצעג ןייק ָאטינ
 -- ןוַײא עלעקעטש 8 ןעייווצ ףיוא רע טנעזעצ

 --  ,לדניירק א ןביוא טכַאמ ,ןטנוא ןוֿפ םע טציּפשרַאֿפ
 ןזַײרק'פ ןוא .ןרעוו רעקירדנָא ןֵא טעוו םעד ןוֿפ

 ,ףיוא ׁשֵא ןוֿפ ןעקנוֿפ עקיבעל יוװ תוֿבשחמ

 ; ףשכמ רעגנוי רעד ןרעװשַאב טמענ ױזַא

 ,רמוח רענעדנובעג ,ןזַײײא קידוװעליֿפ וד ---

 .ןעמענרַאֿפ ומסזומ טציא ןליוו ןַײמ ןוֿפ גנַאג םעד

 ,רמוש ןַײד ךיז ױרטרַאֿפ ,לגילֿפ טימ רעולוּפ וד

 ? ןעטעוו ,ךיז ןעױרטרַאֿפ שרעדנַא ןעד ןעמעוו לַײוװ

 ,עטסווואבמוא ןיילַא ךיז ,טֿפַארק ענעדנובעג

 .גנורעוושאב ןַײמ בעוועג-ןביוטש ןַײד ןיא רעהרעד

 ,וטסזומ ןבעלֿפױא ןוא םעטָא ריד ןיא זָאלב ךיא

 .גנורעטשעצ ןוֿפ טסולג יד ןליֿפרעד ךיז-ןיא טפלָאז

 ,ןגעװַאב ךיז טסלָאז וד ,םעטָא ריד ןיא זָאלב ךיא

 .ןגערֿפ טינ ןוא טָאבעג ךעלשטנעמ ןַײמ ןליֿפרעד
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 ןטלאהעג ָאד טלָאוװ'כ יוװ ,ןזַײא ,ךיד םערָאװ ךיא

 ,לּפַאצ ןָא ,םעטָא ןָא סנרױרֿפרַאֿפ ַא דניק א

 ,ןטלַאהַאב ןבעל סָאד ץעגרע ךָאנ זיא'ס : ביילג רָאנ

 ,לּפַאצרַאװש םעד ,טנעה יד ןּפיל יד טימ ץלעמש ךיא

 .ןקעוו ךיז לָאז טולב עקיזַײא-מלעטשענּפָא סָאד

 ,רעגניװצַאב ,רעריובעג ןַײד ןיב ךיא ,ןסיוו ַײז

 .ןקעלּפטנַא ךיז םַאלֿפ ןַײד ןיא זומ גנונעֿפַאה ןַײמ

 רעגניפ ענַײמ דיײרֿפ ןיא ןליֿפרעד ןלָאז ןוא

 ,האניׂש ןוֿפ חוּכ ןטימ .ּפַאלקדןרעדָא ןַײד

 !ענימ עקילייה ,קידעבעל ,קידעבעל רעוו

 ןפילשעג ,ןטָאנקעג רעטסַײמ רעד טָאה ױזַא

 ,טמערוֿפעג ,טקיטלַאטשעג רעהֿפױא ןָא .םלוג ןַײז

 ןפימ עשרעוולוּפ יד ןיא טָאה רע ןענַאװ זיב

 .טמערוטשרַאּפ ןליוו ןַײז ןוֿפ ץילב לדנרעק ַא

 ןגױצַאב טרעוו טיוה רענעגייא ןַײז םימ : טליֿפ רע

 ,םולח םענוֿפ םיוא ךיז טלקיוװ סָאװ ןזַײא סָאד

 ןגיוא עשרעוולוּפ יד ןֿפע ןַא דלַאב טגנַאלרעד'ס

 : םיא לוק םענעלַאטעמ ןֿפרַאש טימ טרעֿפטנע ןוא

 ,ןֿפַארט יד ללח םעניא טכוז רע ןוא ! טיירג ןיב --

 .ןֿפַאשַאב טָאה רע סָאװ םלוג ןוֿפ רעמרעוו יד
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 יינש רעקידמערַאברעד

 ירדנילּכ םענעי ךָאנ שדוח ַא ןיא --- יהיו
 אמּתסמ זיא גיצ יד .ןדנּוװשרַאֿפ הילדנ זיא
 ערדיה רעקיליורג ןיא ןרָאװעג לגלוגמ
 .המשנ סהילדג ךָאנ רדסּכ ךיז טגָאי ןוא
 למומ רעד ...רעטכעלעג ןַײז לַאנַאק ןוֿפ טייגרעד'ס
 .עגויוו א יו טַײצ יד ןעײרדרַאֿפױעיײרד טמענ
 ,למור םוצ ךָאנ טלעֿפרַאֿפ קילגמוא עקיזָאד סָאד

 !עגושמ ןרעוו ךיוא טָאטשמיײהעג ןיא לָאז עמ
 .ןעגנערב ןוא ןּפַאכ םיא ןעמַאזוצ ןעמ טסילשַאב
 .ןעגנערַאֿפ טינ ךס ןייק ץַאלַאּפ רעזדנוא טעוו רע

 סהילדג ךָאנ ךיז טזָאלעג רעבָא טָאה םלוע ןעוו

 קיטיֿפריֿפ ןכָארקעג ,רעמכעלעג ןטזױמרַאֿפ

 ,סעילַאװכ ענערױרֿפרַאֿפױש-בלַאה קידרעצמילג ךרוד

 ,קיסירּפ יו רעגניֿפ יד ןיא ןַײא ךיז ןעלדָאנ סָאװ

 -- ןעגנַאֿפ וצ ןטרירעג םעד לַאנַאק ןיא ידכב

 ,אמַארבַארטסָא טרָא ןקיליײה ןרעטנוא זיא

 ןעגנאהעג רערעל רעד ,רעטומ סטָאנ ןגעקטנַא

 .עמַאמ ןַײז םיא טַאהעג טָאה'ס יוװ ,רעטעקַאנ א

 -- לזיורקעג ןיא רָאה יד טימ סנַײז למינּפ'ס ןוא

 לזיוי רענעטָאשאב-ןעיינש רעשיֿפרָאד ַא

 -- לקירטש סָאד ןטינשעגרעביא טָאה עמ ןעוו ןוא

 טלגײברַאֿפ ןוא טזַײארַאֿפ ןבילבעג הילדג זיא

 ,לקינ טימ ןסָאגַאב יו ױזַא ,רעירֿפ יו

 .טלגייאעג טָאה טיוט רעד היוועח ןַײז ןוֿפ רָאנ

 ענַארָאװ א ןוֿפ ןרעדעֿפ יו --- םיא-םורַא

 ןטיירּפש ןעמענ געוו םעד סקניּפ ןוֿפ רעטעלב יד

 ענָאדַאמ עטרַאצ יד למיח ןיא ןביוא ןוא

 ןטייווק עקייינש טימ ןטישַאב ןהילדג טומ

 רעטרעוו ןָא םיא טָאה'מ ןוא --- .עטַארג ןוֿפ ןטלַאּפש ךרוד

 .רעטרעגַאב רעד ור ןַײז וצ ,םייהַא ןנַארטעג
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 !היוול עמוטש יד ןסעגרַאֿפ ןעק רעוו ,א

 ,ןטומשז יד ןיא טכיל טימ רעטיילגַאב סעקּפוק יד

 עַײנ ןוא עטלַא ךעלשדקח ןוֿפ ןבָאה סָאװ

 ןטוג םעד וצ טרָא םוצ ןגיוצעג ,ןכָארקעג

 ריטמייהעג ַא ןיהַא טָאח'ס ! ןַײנ סאג-רעזעלג ףיוא

 ןטרָאד ןוא .רעלעק 8 ןיא לַאנַאק ןוֿפ םריֿפעג

 ,רעטמיילעג-ןקורט ַא ןדָאב רעד זיא'ס ּוווַא

 .ןטרָא טעוו הילדג ּווװ רֿבק רעד זיא טיירגעג
 -- עקרַאטש ןוא עכַאװש ןוא ,עטלַא ןוא ,עגנוי ןוא

 .עקרק יד טלדיר עמ עטלַאק טימ רעגניֿפ טימ

 הׂשעמ-תעב .שורּפ רעד טָאה ןעוועג רֿבקמ

 ,ןברַאטש ןימ רעדנַא ןַא זיא'ס :קרַאטש ךיז טלקנעווקעג

 .הׂשעמ 8 ןָא ןיילַא ךיז טוט רעצעמע ןעוו

 : ןברַאה םעד טּפשימ םעד ןטיבעג רעטעּפש רָאנ

 ,םניחב ןרָאצ רעד זיא טרירעג זיא שטנעמ ןעוו

 עכוזַאּפ ןיא טָאנ ַא ןוֿפ דַיי א טָאה לַײוװרעד

 םענירג דמַאז-לארׂשי-ץרא טּפעלשעגסױרַא

 .החונמ ןבָאה לָאז רע ,טישַאב ןהילדנ ןוא

 -- ןטַאבעג טוט תמחה דוֿבּכ רעד יוװ ,ךָאנרעד

 .ןטָאשרַאּפ ,ןטַאשעג -- ןטָאש רעכעלמיא טָאה

 -- םימחר אלמ לא רעד ןלַאֿפעג זיא'ס ןעוו ןוא

 ,לטערב ַא רֿבק םעניא טצנַאלֿפרַאֿפ ץעמע טָאה

 : ןַאמכַאװ רעקירומכ ַא יו טנַײה זיב טרעווילג סָאװ

 ,לטעשז ןיא ןריובעג .דניקלַאז הילדג ,נ .ּפ"

 ןבעל סָאד זיא ןעוועג ןעוו ...רָאי ןיא ןברָאטשעג

 .למיח םענוֿפ דָאנעג א --- טיוט רעד ,םוקּפָא ןַא

 ,ןבעוו ךיז לָאז געט עכעלקילג ןיא קנעדנָא ןַײז

 ."למילב א ןעגנערב לָאז -- ןעמוק טעוװ סע רעוװ ןוא

 -- רעַײרֿפ ַא ןעלגָאװרַאֿפ ָאד טסעוו וד ביוא ,דנַײרֿפ ןַײמ

 .רעַײט טינ ךָאד טסָאק סע ,למילב ַא רעביא זָאל
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 היוול ןוֿפ קירוצ

 ,טלמומעצ ,ןרױרֿפעצ היוול ןוֿפ קירוצ

 קיטנעק טָאה סָאד ..זַאג סעּפע טריּפשרעד םלוע טָאה

 ! טלמונַא ןטלעק יד ןוֿפ טצַאלּפעג רערזַאג 8

 קיטנעהנגייא טּפַאטרעד עקַאט טָאה עילָאֿפ ןוא

 -- רעסַאנ ַא טימ ךוט ַא טימ ליומ ןֿפױא .רער יד

 .ןמלַאּפש עכעלקערש יד טעּפַאילרַאֿפ סקימייל טימ

 ,רעסַאװ טימ טרעטנימעג רעטמעּפש םיא ןַאמּפיל טָאה'ס

 .ןטלַאהעג ןיוש םיוק-םיוק ךיז טָאה רע עילָאֿפ לַײװ

 :ןצירק עשרענייצ ךרוד ןניוצעג רעבָא טָאה

 ,ןצישַאב זדנוא לָאמ א רשֿפא ךָאנ טעוװ זַאג רעד --

 ,קיעזמוא ,םעטַָא רעקיטֿפיג רעד טָאה לַײװרעד

 .עקיד ,ענרעניימש יד ,טָאטשמיײיהעג יד טגעזעצ

 ,קיעֿפ זיא רע סָאװ ףיוא סנטָאש יד ןויוועג

 .הקיּתשב רעפַאװ עקילַאװק סָאד טרעױזרַאֿפ

 ןעגנולשרַאֿפ םיא טָאה טֿפולנסױרד יד רעדייא ןוא

 רעטכעלעג סלווַײמ ןוֿפ לגילֿפ יד ףיוא רע זיא

 .ןעגנורדעג ןעלרוֿבד ןיא ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ

 ..רעטכעוו רעד ,רעטקָאד רעד ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע

 ,ןֿפָארטס ןיא ןעגניזַאב טינ זַאג םעד רימָאל רָאנ

 ! ןֿפָאה וצ ,ןלייצרעד וצ ָאד ךָאנ ליֿפ ױזַא
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 ףעדימש רעד לּפָאק

 רעדיוו ןענעז רימ רָאנ .הילדנ זיא ןברָאטשעג

 היוול רעד תעשב לַײװ .טנעצ עבלַאז קלָאֿפ ַא

 ,רעדימש רעד לּפָאק :טנַאּפשעגנָא טָאה חרוא ןַא

 .עַײרטעג חחּפשמ ַא זדנוא ַײב ןענופעג

 ,טרעדירבעג סרעדנוזַאב ךיז םיא טימ עילָאֿפ טָאה'ס |

 .רענעלּפ ענַײז טלייצרעד ,ענימ יד ןזיוועג

 ,טרעדילגעצ עיגעטַארטס יד ּפָאק טימ לּפָאק ןוא

 .רענעק ַא ,ןאמכַאּפ א רַאֿפ סױרַא ךיז טזַײװ רע

 קיגעװַײב ןטלַאה וצ ךיז טנַײֿפ טָאה לרוֿבד ךיוא

 .קינעטַארטס ענרעדָאמ תוכליה ןיא טהצע ןוא

 ןענורטנַא ...רעדלעוו רעשטָארַאנ יד ןוֿפ טמוק רע

 ,רעדיילק יד ףיוא דנַארב טימ ָאטעג רעשלטעטש ןוֿפ

 .ןענוֿפעג רעדלעוו יד ןיא ךיוא שינרעטיב רָאנ

 !רעדייל ,טבעװשענכָאנ טָאה עטַאל עקיסַײר יד

 ,ןכַײט יד טנגענַאב ׁש ר ע ד נ א םיא ןבָאה סע

 ,עזָאירעב עטנָאנ יד טעשרָאשעג טָאה טדמערֿפרַאֿפ

 .ןכַײלג טינ ךיז ןעק רע ןטסדנימ לרעַײּפ םוצ

 .עזָאּפ ריא ןטיבעג סעּפע טָאה עברעוו יד

 ,ענַײז טינ -- םעבַאשז יד ,סעבאשז יד ןליֿפַא

 ...הנעט ַא ןּפמוז רעשטָארַאנ יד וצ בָאה רָאנ

 ,הֿבשחמ ןיא ַײלב םענעצלָאמשעצ טימ ,טשיוטנַא

 ןזָאלעג ךיז קירוצ רעדימש רעד לּפָאק טָאה

 .עווָאס רעד ןוֿפ גָאלק ןכָאנ ,דַיי 8 ןעניֿפעג

 .ןזָארג ןיא טמותי סָאװ ,ענליוו ןיא ןעמוקעג

 ,רעיוא ןֿפױא טלייצרעד ןעלּפָאק טָאה קאילַאּפ 8

 * ?ךַאלַאנַאק'װ ןָאישז" ערעַײא רעטנזיוט זַא

 ,רעיונעג ןשרָאֿפרעד וצ ּפָארַא לּפָאק זיא

 ,ךלהמ ןגנַאל א ךשוח ןיא טלגָאװעג

 ,הכולמ-ןדִיי יד ןענוֿפעג ןענאו זיב

 .החונמ-ןדִיי יד םעכיוא ,טגָאזעג סנייטש'מ ,ןוא

 (שיליױּפ) ןלַאנַאק יד ןיא ןבעל *
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 טָאג ַא ןטיברַאֿפ

 ,ןעלגעז ענעסירעצ יוװ ,ןייג וצ חוּכ ןָא

 ,ןטייווצ ןוֿפ טנורגּפָא ןיא רענייא זיא ןעקנוזרַאֿפ

 ןעלגערּפ לָאז עמ ,ןעוועג לַאֿפנַײא ןַא םנַאמּפיל זיא

 .ןטיירג סעמערַאװ ַא ןוא לעֿפ ענעגיצ יד

 קשח טימ טָאה ןיילַא רעטקָאד רעד עקַאט ןוא

 .ןדנושעג ןוא טקייוװעג יז ,לעֿפ יד ןטינשעצ

 ,קישיײלֿפענטעמאה זיא ןזעוועג םעטּפָא רעד

 ,ןדנוושרַאֿפ טינ גנוצ רעד ןוֿפ תעל-תעמ ןביז ַא

 ,רעסע רעֿבושח א ןריווושעג ךיז טָאה סע

 ,רעסעב ךיז ןזַײּפש טלעוו-רענעי ףיוא רעגריב זַא

 ןֿפַארטעג לָאמצנעד טָאה ןענָארַא רעזדנוא טימ

 !רענעמ יד רַאֿפ דנַאש ,רערעטיב ַא שטילגסיוא ןַא

 ןֿפָאלש ךיז ןגייל םִַײב לברַא ןַײז ןוֿפ טָאה סע

 .רענעצ רענעדלָאג א ךיז ןָאטעג לקַײק א -

 ,טלטיירעג ךיז דרע רעד ףיוא דלָאג סָאד טָאה טמעשרַאֿפ

 .ןזָאר א ןַײײשּפָא ןקיריג ַא ןֿפרָאװעג

 -- םלטיײקרַאֿפ ןּפיל יד .טינרָאג יו -- ענַארַא

 .ןזָאלעג ךיז דלָאג עלעקַײק ןכָאנ דניוושעג

 רעגעי רעד סנלַאֿפעג ןַײז טּפַאכ'ם יו םיא טּפַאכעג

 .רעגעלעג ןוֿפ גיוטס ןיא ןכָארקרַאֿפ רעדיוו ןוא

 .היבז יד ןיוש טאהעג טינ רעמ -- ןֿפָאלשנַײא רָאנ |

 ,ןטָאלד יו רעטרעוו טימ טלגנירַאב םיא טָאה עמ

 עיוו ןַײז רעמניה טקַאהעגסױרַא םולח םעד

 ןטָאבעג טילּפ רעגרובמַאה םעד ףכיּתפ ןוא

 ןעניגרַאֿפ סָאד שטנעמ א ךיז ןעק יו ,ןדײשַאב

 ליװַײרֿפ ןיא רעדעי ןעוו ,ןעלּפינקרַאֿפ וצ דלָאג ןַײז

 ןעניד לָאז'ס ,ןגעמרַאֿפ ןַײז םי א טָאה ןבעגעג

 ,לװַײט םוצ ,עשז יוװ .גרַאוװנסע ןֿפױקנַײא וצ

 ןתעל-תעמ ליֿפ ױזַא קיטשדלַָאנ ַא ןעמ טלַאהַאב

 ? ןסע ףיוא עבממ יד ןעק עמ ןטַײב ןעוו
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 ,טקיטכעמעג ענשזַאװ ךיז ענַארַא טָאה ָאד רָאנ

 קיסַײלֿפ ןוא שירָאטַארָא ּפָאק םעד ןבױהרַאֿפ

 : טקיטכערַאב ץכעוט ןַײז ,ןושל טניילעגסױרא

 ,קיסַײרד ןוא ַײרד רָאיס ...רערעדנַא ןַא קידלוש זיא'ס --

 ,ןביוש ןיא רעניימש ענעטלַאשרַאֿפ עטשרע יד

 ,עסַאר ןַײמ ןיא ויּפש רעטרעדַײלשעג רעד -- ךָאנרעד

 .ןביוראב סָאד ,ּפעלק יד ,עטַאל עקידנַאש יד

 עסַאק רעד ןיא געמרַאֿפ ןרָאנ ןוֿפ טלָאמעד בָאה'כ

 ,רענעצ לקילדנעצ א ןעמענ זיולב ןזיווװַאב

 .רענעלּפ עכעלדנַײֿפ יד ןצלעמשעצ ןלָאז ייז

 -- לטנע ענעקָארשרעד א ,יורֿפ ןַײמ --- עקשטַײד יד

 ןבירטעג טָאה טסימרוטש רעד תעשב ,ןֿפָאלטנַא

 ,לטנעה ןרָאֿפ דניק ןטימ .טֿפעשעג ןגייא ןוֿפ

 ןבילקרעד ךיז ,דלָאג ןוֿפ לקניֿפעג םעד קנַאד א

 -- ןלױּפ ןייק ןֿפָאלטנַא ןטרָאד ןוֿפ .ךיירטסע ןייק

 ןֿפלָאהעג רימ לַײװ ַא רעדיוו טָאה ץענערג םַײב

 ,ןליוז יד טמעראוװרעד טינ .לַאמעמ לקיטש סָאד

 ןוא --- ףלָאוװ ַא ןעגנַאֿפעג ךימ זדלַאה םַײב טָאה קירוצ

 רעביוצ רענעדלָאג רעד .לגרָאג םעד ןסיבעג

 ,רעביור ןופ ךימ לָאמ א רעבָא טזיילעגסיוא טָאה

 ,ןַאטסױא ךיז ןלױֿפַאב טָאה'מ רַאנָאּפ ןיא ןעוו ןוא

 ,לקנירּפש רעדעי סָאשרעד ֿפרֶע ןבעגקעוַא
 -- ןטסױֿפ ןוא סעקַײגאנ לגָאה א ךרוד טיילגַאב

 לקניֿפ םענעדלַאנ םעד טלָאמעד ךיז בָאה'כ טנַאמרעד
 .ןליּפ יו ןעגנולשרַאֿפ קיטשדלָאג עכעלטע ןוא
 -- םיגורה רעטנוא טּפַאכעגֿפױא ךיז בָאה'כ ןעוו ןוא
 ןליוו רעד .ןענוֿפעג ןוא טסימ ןַײמ ןיא טכוזעג
 -- ,םיא גונעג טינ -- טוט רעד רָאנ ! מבעל רע -- ןבעל וצ
 .רעמַײש םוצ ןבירמעג ,ןעגנַאֿפעג ךימ ַײנ'ס ףיוא
 .רעטַײװ טֿפױקעגסױא ךיז --- קיטשדלַאג א טימ דנעלב ַא
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 ,ןדארעמַאק ,טגָאז ָאט ,ןטצעל םַײב ןבילבעג
 ? ןעלדנַאחרַאֿפ רעציש ןקיצנייא ןַײמ ךיא ןעק יו
 ? ןדנ א רַאֿפ דלָאג סָאד ןטלַאהַאב ךיא בָאה יצ
 .ןעלדנַאה טינ שרעדנַא ןעק ! םענייק טינ ךָאד בָאה ךיא
 .ןדייר טרעהעגֿפױא טָאה טילּפ רעגרובמַאה רעד
 ,םיא ליומ סָאד ןעלגיזרַאֿפ סקאווירט יו ןרערמ ייווצ
 ןדיישַאב וצ ןעוועג זיא רעווש-קידרעקיוה ןוא
 ,םלוע ןקימורַא םעד ךיז-ןשַאוונייר ןַײז
 :לגייא ןַא טערומשזרַאֿפ ,שורּפ רעד ,רענייא זיולב
 !לגֶע ןַא רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ לארׂשי ןוֿפ טָאג םעד ---

 מילּפ רעגרובמַאה רעד זיא גָאט רַאֿפ סנגרָאמ וצ

 ."ןטוג א" ןייק טגָאזעג טינ .טָאטש ןיא ןֿפָאלטנַא

 ? םעילָאזרַאֿפ ןוא טמעשרַאֿפ ליֿפ וצ םיא ןעמ טָאה יצ

 ? ןּתוחמ ןַײז -- ,טקעמשרעד קילגמוא ןַא רע טָאה יצ

 ןערָאּפ ךיז ןעמונעג עילָאֿפ טָאה סע טניז לַײװ

 .ץרש א יו טכַײוװעג םיא רע טָאה -- רעװלוּפ טימ

 ,ןרָאצ רעשרענגיל ַא גנידצלַא זיא רשפא ןוא

 ץוריּת ַא טילּפ םעד ַײב -- דלָאג ןטימ לֵאֿפ רעד

 ןֿפרַאדַאב טינ ידּכ ?ןֿפױלטנַא ןענעק ףיוא

 ? ןֿפרַאװ וצ עבטמ עטצעל יד ןילּת םעד
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 *עּפַאריײא עַײנ יד;

 -- ןעיינש עקיטכַאנ ןיא דלָאנּפָא עקיגָאט סָאד

 .טננעג ןיא םלגיזרַאֿפ ןעקנוֿפ עקיטסָארֿפ יו

 ןעייג ,ייז ןעייג דלַאװעלדָאי ַא ןוֿפ גערב םַײב

 טנגעגַאב תוֿבחר יד .עדייב לָאמ ןטשרע םוצ

 רעטסעקרַא ןַא יו ןוא .סמערָא ענעֿפָא טימ

 ןרעוו ייז ןענַאװ זיב .טייקשירֿפ יד ןעגנילש ייז

 -- רעטסערּפרַאֿפ ַא טלעק ַא ןיא !ןיילַא תוֿבחר יד

 ,ןרעטש ןעמערַאװ -- עלעוויוא ןיא ןליוק יו

 קידלַאװג ױזַא טיײרֿפרעד טינ יינש ןייק ךָאנ טָאה סע

 ,קידלַאװ ןרעיול סָאװ ןעילָאֿפ ןוא ןעלרוֿבד יוו

 ,ןטייווצ םעד רענייא ןעזוצנָא ךיז ןעמעש ייז

 -- ענימ יד .ןטכעלֿפ ךיז רעגניֿפ ןיא רעגניֿפ זיולב

 ,ןטיירנ דלַאב יז טעוו רע .םעזוב ןיא ןעילָאֿפ ַײב

 ,האניׂש יד --- רעטייווצ ןוֿפ ,טַײז ןייא ןוֿפ טֿפַאשביל יד

 םיא טָאה יז סָאװ ,קילב א סלרוֿבד טינ רע טקרעמַאב

 הרירק רעקידנעלב ןיא .קיטַײז טילגעגסױרַא

 ,םעטָא ריא ,טֿפַאשקנעב יד יו ,סױרָאֿפ טלגָאװ סע

 עריא ףיוא .םענַײז טימ ךיז טֿפעהַאב ,ךיז טֿפערט ןוא

 לכיינש-עלעיינש 8 ןּפיל עטנֿפעעצ

 ,לכיימש ריא ןוֿפ גניר ןיא טנעמיד א יו סיוא טעז

 ,לניּפש ןקִייינש ןיא ןעגנַאֿפעג -- ןרעטש יד

 ,ףלח רענרעבליז רענעֿפילשעג ַא -- טֿפול יד

 ,לגיה ַא ַײב טָא ןוא ,ןטנָאזירָאה טדַײנשעצ

 ףיוא-לַארטש ַא ןגעקטנַא םיג ,טכעלֿפעג-ןנַײװצ ךרוד

 ןעלטילש ייז רעטציא .רעטרעבליזעג ַא םלער ַא

 ,עדייב ךיז ןליה ,גנורעדינ א ןיא ּפָארַא

 ןעלטיק ענעיינש ןיא ,ןקרעמַאב טינ לָאז עמ

 ,(עדייז רעד ןסַײוו ןיא חסּפ םוא יו -- טנָאמרעד'פ)

 עדנעגעל יד טבעוו סָאװ טייקליטש יד זַא .ליטש ןוא

 .ָאד ןעזרעד טינרָאג לָאז ,ןקרעמַאב טינרָאג לָאז
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 ןדָאב םענערױרֿפרַאֿפ םעד ליומ ןטימ טצלעמש רע

 -- עלַײװ ַא ןיא .סלער ןקיּפעלק ןרעטנוא סָאװ

 ,ןדָאלרַאֿפ לבירג ןיא ענימ יד טרעקָאל ןיוש

 ,הלאש יד רעטציא זיא סע .יינש טימ ןטָאשַאב

 טלָאמעד ןרעמעלקרעד ייז .ןַאב א טרעטנענ'ס יצ

 .ןטרָאב ןקידלַאװ םוצ ,לגיה םעד וצ קירוצ

 טלמץלֿפ טירטנמָאש ערעייז ןוֿפ ןמיס ןיא

 --- ןטרָאד ןוא .םינ טצכערק עלעגַײװצ ןייק .טייקלימש יד

 -- ,םַייוניע ,ןלַאנַאק יד ,זַײמ יד ןסעגרַאֿפ

 ,םיוקמ םַײרֿפױא רעד ןרעוו לָאז'ס ,ןעמ טרַאװרעד

 ןעקנַאדעג םנדייב ןוֿפ לרינש ַא ךיז טיצ סע

 רעביא טינ לרינש סָאד .ענימ רעד וצ ןיהַא

 ןעקנַאלב םע .ןליוו ןכעלשטנעמ א ,חליֿפּת א -

 ,רעבירַא טייג העש ַא ,ןסלער יד ןטַײוװו ןוֿפ

 .עּפָאס 8 ןגָארט ךיז טמענ דלַאב רָאנ .טינרָאג -- ןוא

 ,ענימ רעד וצ קנופ א רעביא טינ לרינש סָאד

 -- ?ץעּפָאריײא עַײנ יד" ןוא ,םַאלֿפ ַא טרעוו קנוֿפ רעד

 ,האניׂש רעטרעטנוצעג ןיא ּפָאמ א יוו טגנירּפשעצ

 ,ןדייב ףיוא גנוריצ ןַײז רעטנורַא טיש םיוב א

 .ןדייר סָאד ןטַײברַאֿפ ןּפיל ףיוא ןּפיל ןוא
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 ךלַאװ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 ,ןגַיײװש ןקידלַאװ ,ןקייינש ךרוד סגעווקירוצ

 טֿפַאשביל טימ טרעגנוהרַאֿפ ,האניש טימ טקיטעזעג

 ןגַײװצ רעמנוא טשוקעג ןעלרוֿבד טָאה עילַאֿפ ןעוו

 --- ,טֿפַאשטּפינקרַאֿפ רעביל ןיא טלטרעצעג םיא -- יז ןוא

 :רעטַײר א הנֿבל רעד ןוֿפ טגָאיעגנָא טָאה

 לטָאז םענוֿפ גנורּפש א ןוא ? טכַאנ רעד ןיא ןיחווו ---

 ? ריא םַײז רעוו ,ןענַאװ ןוֿפ : רעַײּפש ןטימ סױרַאֿפ

 --- -- ! טָארט ןייק ןבעג טינ ?עדַאנירב רעמָאװ ןוֿפ

 ,סימַאלֿפ ױזַא טדערעג רעדמערפ רעד טָאה'פ ןעוו רָאנ

 .קעמאדא רעדנַאלב רעד : םיא טנעקרעד עילָאֿפ טָאה

 -- ןֿפנַארב םענרָאֿפסָאֿפ םַײב ,עקנַאילמץעז ןיא ךָאנרעד

 .ןעגנַאנרַאֿפ סָאװ געמ יד קיטֿפיג ךיז ןעלגייאעצ

 ןֿפמאק ערעטיב ןנעוו טלייצרעד קעמַאדַא

 ןעגנאהעג ןוא טּפַאכעג ןטַאט ןַײז טָאה'מ זַא ןוא

 עדוד ַא -- -- -- .עטַארג ַא ךרוד טיורב ןּפוטשכרוד רַאֿפ

 .קירערטמ ןוא טעברעװרַאֿפ ,לקניוו ןיא ךיז טליּפשעצ

 : חדועס רעד ןטימ ןיא טרעֿפטנע רע עילָאֿפ ןוא

 ,קירעהעג יוװ טלָאצַאב ייז טנַײה ןעמ טָאה רַאֿפרעד --

 ,ןסיוו ַײז ,לדוֿבד טָאה סָאד ?ןעזעג הֿפרׂש יד

 ! ןסירעצ ןטֿפול רעד ןיא ןָאלאשע סדנַײֿפ םעד

 ,ןדלעמ לעוו ךיא ,בַאטש ןיא ןריטרַאּפַאר לעװ ךיא ---

 - ףַײא טעװ עמ .קעמַאדא ,רעזעלג יד רע טליֿפרַאֿפ

 .ןדלעה עתמא יו ןענָאמרעד ,ןעקנעדעג

 ,ךַײא טעב ךיא ,םירֿבח ,עקנַאילמעז ןיא טבַײלברַאֿפ

 ןזָאל טינ ןענעק רימ -- :טרעֿפטנע םיא לרוֿבד רָאנ

 .רעקקירוצ רעזדנוא ףיוא ןטראוו ייז .עטסטנָאנ יד

 ,ןזָאלעג ךיז געוו ןיא ,טמולחעג טינ --- דניצַא

 .רוּכיש-וצ ןרעוו ןעמ ןעק לַײװ א רעטעּפש לַײװ

 לרוֿבד ןוא עילָאֿפ טָאה לֿפָאטרַאק ןוא טםיורב טימ

 .לרונ םוצ ןדנובעג יו ,געוו ןיא ךיז טזָאלעג
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 ןדייב ייז ןעגנורּפשרַאֿפ זיא --- דלַאװ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ---

 .רעַײּפש םעד : ןדרָא ןַא ריא טָאה טָא -- קעמַאדא

 ןדיישעצ ןרַאֿפ ןוא .ייז טיילגַאב שטנעמדלאו רעד

 רעַײֿפ םענרעבליז ךרוד .גנוֿפערט א ןעמ טמיטשַאב

 .ןטנַאסרעוװיד ייווצ יד טמערָאעג ןרישרַאמ

 .טעַײמרַאֿפ ייז ךָאנ טייג הנֿבל-רעצנַאּפ יד

 ץטנַאּפש טייקידלַאװ רערעביוז רעד ןיא טביײלגרַאֿפ

 ,טײהַײרֿפ עטנרעטשעצ יד דרע'רד ןיא ןעגנערב וצ

 ןסַאלב ,ךָאנ ןעילג סע ןדייב ייז רעטניה ןוא

 .ןסַאּפ ענעסמָאּפ יד ןטנערברַאֿפ םעד ןַאב ןוֿפ
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 בוטילזמ

 ,ןבלַאװש יד קיטשרָאד ןעִילֿפ ךַײט ןרעביא ןעוו

 --- ,עסַײװ ךעלעכַײב יד טימ ךאלֿפ ןַײז ןרירַאב

 ןבלַאֿפ עשנקלָאװ ןיא ץעגרע זַא ,טקֿפס רעוו

 ?הׂשעמ-תעב םערוטש ןעזעגמוא ךיז טרעטנענרעד

 קיתעל-תעמ ךיז טכירעג עלַא ךָאד ןבָאה רימ

 .ןריובעג טעװ ,ױרֿפ עקיגָארט יד ,עניירק זַא

 קיסע ןיא לרעּפ יו ןעגנַאגעצ זיא סָאװ רַאֿפ

 ןרױלרַאֿפ ןבָאה רימ ןוא ,ור עטשרמולּכ יד

 ןגיוועצ ןעמונעג טָאה יז ןעוו ,גָאװכַײלג יד

 ? ןוגינ ריא טימ טלעוו ןוֿפ ןלַײז עקיבייא יד

 רדסּכ :ןעניירק ַײב טייקנארק ענעטלעז 8
 -- ,אנוׂש רעד ןוא .דרע עקיזָאלג ַא זיא'ס ,טכַאד ריא
 .רדח ןיא סָאװ טעז רע ,וליֿפַא ןטַײװ ןוֿפ

 ענױזַא ןזָאלג ןוֿפ ךיוא .דרע יד אקווד טינ

 רעדליב יד רַאֿפ טלַאהַאב ןייק ָאטינ .םולח ריא

 ,ןטכענ םַײב עמדימשעג ,עמרומ ןיא ןעלּפַאצ סָאװ

 רעדליוו שינעמורב ןיא ןטייק יד ןסַײר ייז

 ,ןטכע ןַא ןבעל א טימ ריא ןיא ןבעל ןוא

 ,המשנ יד זָאלג ןוֿפ ,רעטרעוו עריא זָאלג ןוֿפ

 ..אמּתסמ ןעקנאדעג יד טעז רעצעמע ןוא

 ?רע טבעל -- רעריא ןַאמ רעד : ןגערֿפ יז ץעמע טגעלֿפ

 רענערֿפ םעד הבושּת ַא ןזעוועג קידנעטש זיא

 .רעטבעוועג ַא לַאג ןוֿפ ,לכיימש רערעטיב א

 ,רענעלעג ןוֿפ טָאֿפַאשע ריא ףיוא ,טרעדניצַא

 ,ןזָאלעצ עווַאּפ א ןוֿפ קע ןא יו רָאה יד

 לָאמ ןייק םיא בָאה'כ ,ןיינ : ןעמעלא רַאֿפ יז טלייצרעד
 ,ןזָארג יד ףיוא טגיילעצ ,ןטרָאד .ןעזעגנָא טינ
 ,למייב ןטגנילירֿפעצ ןסַײוװו א ןוֿפ שיור םַײב

 עּפוק 8 ןדִיי עטּפשימרַאֿפ טימ ךיא בָאה

 ,הּפוח ןַײז ןטיײרּפש זדנוא לָאז םיוט רעד זַא ,טרַאװעג
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 .טינשייח ןוֿפ חיר טמוק רעדלעֿפ יד ןוֿפ .גָאמ רַאֿפ

 .ןבָארג ןקיּפעלק םוצ ץּפוק רעד ןוֿפ טּפעלש עמ
 ,טינ שיײלֿפ ןַײמ ןיוש ליֿפ ,ןבעלמוא ןַײימ ףיוא טרַאװ ךיא

 !ןבָאש טמענ טננעג יד רעּפמעט א רעפעמ ַא

 היח ַא יו רימ זיא ןעגנורּפשרַאֿפ ,טלָאמעד רָאנ

 ,גנוליֿפרעד ןַײז טנַאמענ ןוא רעגַאב-טֿפַאשביל ַא

 .עַײנ 8 ,םוקמוא ןופ רעקרַאטש ךָאנ טֿפַאשביל ַא

 ,גנוליטש א ,גנוליק ַא טייקטצעל ןַײמ ןיא טנַאמעג

 ,ןֿפורעג ןוא טנָאמעג ןעניז ןָא בָאה ךיא ןוא

 ,ןֿפוג יד ןשיוועצ ןטבילעג א ןאמ א

 רעדמעז יד ףיוא ןעוו ,גנַאגֿפױאנוז םעד ֿברע ןוא
 .ןענופעג םענעי ךיא בָאה --- ,יוט זיא ןלַאֿפעג

 ,רעדמערֿפ רעקיטכיל וד ,ןּפיל ענַײמ םיוא-קנירט ---
 םענורב ַא ןוֿפ טּפעש עמ יוװ ,םױרַא ךימ ּפעש ןוא

 עטַאל רעד רעסיוא ליוו'כ .הנֿבל יד סױרַא
 ןורּכז ןטיומ ןיא גונעּת ןעמענמימ ךיוא
 ,עטאז 8 ,עטַאז 8 רֿבק ןיא ןעמוק ןוא
 .ןרָאי ןייק טימ טינ ביוא טֿפַאשביל טימ עטַאז ַא
 ןליוק יד רעטנוא רָאנ .טססוגעג טָאה טֿפול יד
 .ןלױֿפַאב ןביל וצ חוּכ ַא רימ טָאה סע

 -- ,ןעמַָאנ ןַײז ןלױחרַאֿפ ןבילבעג סָאװ ,רע ןוא

 ,טײקטרַאצ רעקיזיורג ַא טימ טשוקעג ךימ טָאה רע

 ,ןעמָאז ןכעלטעג א ןצלָאמשרַאֿפ רימ בַײל ןיא

 טײקטרַאװרעד ןיא טנָאמעג סע בָאה ךיא יו ױזַא

 .רעביֿפ ןקידיײרֿפ ןיא עטכַאמרַאֿפ ןגיוא םימ

 .טנגעגַאב טינ קילב ןַײז ןוא טדערעג םינ טרָאװ ןייק

 רעבירג יד ןיא טּפעלשעג זדנוא טניה ןבָאה ךָאנרעד

 .טננערַאב ךימ ףוג רענעסַאשעצ ןַײז טָאה'ס ןוא

 הטיחש רענעלָאטש רעד ןיא טיוט רעד קיטנעק רָאנ

 .הטילש ןייק ןיוש טאהעג טינ ףוג ןַײמ ףיוא רעמ טָאה
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 הווצימ ענעביוהעג יד טנידרַאֿפ ןַאמּפיל טָאח'ס

 קיזיורב טָאה עניירק ןעוו ןוא .דניק'ס ןעמענּפָא ןוֿפ

 ,ייוו-ץיה ןיא טלּפַאצעג ,עטכישעג ריא טלייצרעד

 קאזיורטש ַא ףיוא דײרֿפ טימ ןגָארטעג ןאמּפיל טָאה

 לגנירַאב ןעמוטש ןיא םלוע רעד ...ןבעל א

 .ןדַײל םעניא ,קילג ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה

 ,לנניי א ,לגנַיי א ,ןדִיי ,ֿבוט-לזמ ,יוא ---

 ! ןדַײז ןוֿפ לדמעה ןיא ןריובעג עקַאט ןוא

 : חלדֿבה ַײב טכיל ַא יו טשטנעב םיא םלוע ןוא

 ! חלַּפמ סאנוׂש םעד ןבעלרעד לָאז דניק סָאד --
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 ןעמָאנ רעשינײטַאל רעד

 קידנעטש לָאז סע טגרָאז ןיוש לרוֿבד ןירעשץעוו יד

 ,ָאד רעהא טלנָאװרַאֿפ ,לטַאלַאכ סרעטקָאד םעד

 !קידנעלב שממ ?ןייר סָאװ .ןרעטש ַא יו ןייר ןַײז

 .עדרעוו עשירָאטקָאד יד ױזַא טרעדָאֿפ סע

 ,תילט ןַײז רעמורֿפ א יו ,טַאלַאכ םעד טָאה רע

 ,ןעמַאלֿפ ןיא טעכַאֿפעג טָאה בוטש יד ןעוו טּפַאכעג

 -- ,םעילַאװכ עקימיוש יד ןיא ,םיוושעג םַײב ָאד ןוא

 .ןעמאזוצ רעפעמ ןטימ ליומ ןיא ןגָארטעג

 קילייה םיא לטַאלאכ עקנאלב סָאד עקַאט זיא
 .קילייטעצמוא טעמּכ -- דנב ןטימ רע ןוא

 םענייר ןיא ,לטנעוו ןשינַאּפש א טימ טלעטשרֿאֿפ
 -- טַײצ-לָאטיּפש ןיא לָאמ 8 יו ,טַאלַאכ ןטסערּפעג

 ,םינכש רַאֿפ טינ געט ענעצנַאג ךיז רע טזַײװַאב

 .טַײצלָאמ ןטימ שיט רעד זיא טיירג ןעוו טלָאמעד ךיוא

 .עירָאטַארַאבאל ןַײז ןיא ןָאטרַאֿפ ןַאמּפיל זיא'ס

 עביל ןוא תונשקע טימ תעל-תעמ ךָאנ תעל-תעמ
 עירָאעט עַײנ ַא ןטרָאד רע טלקיװטנַא
 הביס יד --- ,ןעניסקָאמיטנַא עשידִיי ןוֿפ
 רעמיירג ,רעטרעצנַאּפעג זיא ףוג רעזדנוא יַאמלה

 ,רעטייווצ א יו קנערק ענעדײשרַאֿפ ןגעקַא

 ןבָאה רימ זַא ,סיוא טמוק ץעירָאעט סנַאמּפיל ךָאנ

 עדנו-ענ רָאי רעטנזיוט ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןבָארקימ ןֿפַאשעג ,רעלעק ןיא ,םעדיוב ףיוא

 -- יאדווא ענעי ןוא ,תוֿפגמ ןגעקַא

 .קיטסימ ןייק טינ רָאג זיא סע .קלָאֿפ'ס ןרעצנַאּפַאב

 ןדנירגַאב סע טווורּפ ןוא לכיב ַא ָאד טבַײרש רע

 קיטסיטמַאטס רעטלַאק ןוא גנוטכַארטַאב ןוֿפ ךמס ףיוא

 .ןדניזעג תונחמ יד ןשיוועצ ָאטעג ןיא

 הלשממ ןייק רָאנ טָאה ,לשמל ,ףיטקעלֿפ רעד

 .עלָאמש יד ךעלסעג יד ןיא טאהעג טינ טעמּכ

298 



 הֿפורּת ַא ןכוז ןיא ןַאמּפיל ךיוא זיא ןָאמרַאֿפ
 ,ןגָאלשֿאב זדנוא טָאה סָאװ ץכעליוושעג ןגעקא

 ,אֿפונ בַײל ןגייא ףיוא ןטנעמירעּפסקע טכַאמ

 ןגָאלּפ רעמרעדנוה טימ ןורּכז ןיא טכַײלגרַאֿפ

 :רעגייטש א ,ןעמָאנ 8 םע ןייטַאל ףיוא טינג ןוא
 ןעמָאנ 8 רעבָא . 1 641111414 2

 רעגייז םעד ךיז טסיוורעד רע יוװ ןוא .קיצניוװ זיא

 -- ןעמָארטש יד ןיא ףַײֿפעג-ןזױמ קילדעוו ,טכַאנ ןַײב

 : הביס יד טייקנַארק רעד ןוֿפ ךיוא ךיז רע טסיוורעד

 !ץעביכא קיטיינ זדנוא זיא ןימאטיוו-ם רעד

 ַאד טלַאװק סע יו ױזַא : רעטַײװ טייג ןַאמּפיל ןוא

 ןגיוט רע טעוו -- ,ַײרעַײרב-ריב ַא ןוֿפ םָארטש ַא

 -- ָֿאידלַאב ןוא ,ןֿפַאשַאב וצ ןימַאטיוװ-8 םעד

 ןגיוא יד ןגָארט סע ּוװ קעװַא ךיז טזָאל רע

 עקנַאילוהָאּפ ףיוא ןוא .םיױשּפָא םעד ןעניֿפעג

 ,רע טניֿפעג (ןביוא יוװ ןסַאג יד ָאד טפור עמ)

 עקנַארק יד ןרעוו'ס ןוא ,קירעהעג יוו וצ טיירג

 .רעטמניזעג ,רעטניזעג -- ןעקנירט לָאמ רעדעי ַײב

 !ןעניירקאב םיא לָאז עמ זַא טרעוו זיא רעטקַאד רעד

 .ןעניירק ַײב ןביוהרעד םיא טָאה סניֿפעגסױא ןַײז
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 לַאנַאק ןיא טכַאלש יד

 ןזייל םוצ טינ דוס 8 ןבַײלברַאֿפ ןיוש טעוװ סע
 רעטרע יד ךיז טסווורעד טָאה דנַײֿפ רעד ןענַאוװו ןוֿפ

 ןזיילב עקיזָאד יד .זיא םייה רעזדנוא ּוװַא
 .רעטרעוו ןייק ןליֿפרַאֿפ ןענעק טינ ןלעוו סע
 ,ןעקיײטַאמ ןעגנעה טימ תוכַײש א טָאה'פ ,ןַײז ןעק
 ןביוא טָאה סע ,ןַײז ןעק .ןֿפױלטנַא סענַארַא
 ןעק יירשעג עטסדנימ סָאד לַײװ .שיורעג א טכיירגרעד

 ,ןבױראב ,ןטַאררַאֿפ טָאטשמיײהעג ערַאג יד
 ,ערַאּפש ַא ,עטַארג ַא ךרוד :ךיוא זיא ךעלגעמ ןוא

  .ערַאּפ עשישטנעמ א טרעטעלקרעד ןביוא טָאה

 ןעניגַאב רעד ףיוא טייג עכייוו ןעלמיהזיומ ןוֿפ

 .ןלַאנַאק עטמעראב-קיטסָארֿפ ,עקישטילג ןיא

 -- ןעניב ענעבירטרַאֿפ םערוטש ןוֿפ -- ןענעז רימ

 .ןלַאֿפעג םרעגעלעג עטראה ערעזדנוא ףיוא

 לּפַא ןרעטניהַא לצל א טָאה'ס יוװ ןוא

 -- םולח ןקיזיור ןוֿפ גנַאהרָאֿפ םעד טנֿפעעג

 לּפַאצ א קיכליה קָאלנ-םערַאלַא רעד טגנַאלרעד

 .םיא לָאמש ןַײז ץענרע טלָאװ ןעגנורּפשעצ קיטסָאר יו

 למערד ןקיּפעלק םעד ,טייקליטש יד טסעמלַאּפעצ
 .למעזעג סָאד זיײרק םענעלָאטש ַא ןיא טננַאֿפ ןוא

 ןגָארטרעד ךעלטַײד ךיז טָאה ,ןעוו-סָאװ רעדייא ןוא

 טלקיוועג ןוא טצריוועג ,טניהריּפש ןוֿפ ןעקָאצ ַא

 ןגָאר יד רעטניה ןוא ,ןלעֿפַאב עשטַיײד טימ

 .טלקיטשעצ סָאכע עקינָאילימ ןיא סָאש ַא

 ןדנעלב עכעלגעװַאב סרָאטקעשזָארּפ א רַאֿפ ןוא

 םעלעה ןוא עקסַאמ ןיא ןטַאדלָאס ןגָאי סע

 ,ןדנעוו ךיז טניהריּפש עקיטֿפיג יד ּווװ ,ןיהַא

 םלענ ןרעוו ,סױרָאֿפ ןכירק ,ןענעטַאש ייז

 -- רעלַײמ ערעזדנוא ןיא .רעדיוו ךיז ןזַײוװו ןוא

 .רעלַײק יד ןרעה םַײב ןושל סָאד טקיזַײארַאֿפ
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 ןטיירדעג ץעמַאפ ןכרוד ! ןַײנ סָאגרעזעלג וצ --

 עדנַאמָאק א םיױרַא טיג --- !לַאנַאק ןלָאמש ןוא

 ןטייווצ םעד רענייא ןוא .עילָאֿפ רעניוווטימ יד

 ?ָאד ןַארַאֿפ ,רקיע רעד ,עלא ןענעז .טימ טֿפלעה

 .עלָאּפ ןַײז ןיא דניק סָאד טרעצנַאּפרַאֿפ ,ןַאמּפיל טגָאי'ס

 .םיא ךָאנ ךיז ןעמענרַאֿפ עניירק ןוא רעדנילב רעד

 -- ,עלָאמש ,עטרעוװַאשזרַאֿפ ןטעכַאטש יד ךרוד ןוא

 ,םיחטש עטרעצמילנעצ ןיא ןַײרַא טנירג ןוז יד

 רעֿפױל יד טימ זַײמ יד םעגושמרַאֿפ טכיל סָאד

 .רעהּפיוא ןָא ללח םעד ןעיָאװרַאֿפ טניחריּפש ןוא

 ,רעטצעל רעד -- ןציש וצ ןבילבעג עילָאֿפ זיא'ס

 .ןלָאמש ןטימ לַאנַאק ןטיירב ןוֿפ גַײװצּפָא םייב

 ,רעטצענרַאֿפ ַא רירֿפעג-רעסַאװ םעניא טגיל רע

 ,ןלָאצַאב וצ דנַײֿפ םעד רעַײּפש ןטימ טיירגעג

 .ןעוורעקרַאפ ךיז רעהַא ןווּורּפ טעוו רענעי ןעוו

 .רעדימש רעד לּפָאק ןוא לרוֿבד ךיוא זיא יײברעד

 ןוורעגנ עטקילָאטשרַאֿפ עטלַאק טימ עילָאֿפ ןוא

 ,רעדיוו ,לָאמ ןטייווצ ַא ןליוק טימ טרעֿפטנע רע

 ןעזסיוא ןכעלשטנעמ ןיא ןטלַאטשעג יד תעשב

 .ןעזױּפרעד ,ןכירקרעד ןעלקניוו עקיטַײז ןוֿפ

 טלבַארגעצ טייקליטש יד רָאנ ,ליטש זיא עלַײװ א

 .זיא ליוק א טםימ טנױלַאב קיטנעק סָאװ ,טנוהריּפש ַא

 טלובמ סע גייבסיוא ןקיגעקטנַא ןוֿפ דלַאב ןוא

 תולוק עטהיחרַאֿפ ןוא .קירוצ רעַײֿפ טימ

 -- רעדניוושעג ןוא ףױלטנַא -- .רעטנענ ךיז ןגָארטרעד

 ,םלוע םעד למַאזרַאֿפ --- ,ןעלרוֿבד וצ עילָאֿפ טגַאז

 ,רעדנילב רעד ןעשזדנָאלברַאֿפ טינ לָאז סע גנוטכַא ביג

 ! םלוע-תיב ןֿפױא ,סַאגרעזעלג ףיוא --- עלַא ןוא

 ,ןלױֿפַאב טָאה קילב ןַײז רָאנ ,טלָאװעג םינ טָאה יז

 .ןליוק ןוֿפ ץנַאלגּפָא םַײב ןענורטנַא טלָאמעד טשרע
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 עילָאֿפ ךיז טָאה ,ליוק ןייא ןבילבעג ןעוו ,דניצַא

 -- ןעמַאזוצ ןעלּפָאק טימ .רערזַאג רעד ןָא טנָאמרעד

 .עילָאװַאּפ ,םעטָא ןָא וצ ןיהַא ךיז טרַאשרעד

 ןעמאצרַאֿפ ןזיוװַאב טָאה דנַײֿפ רעד רעדייא ןוא

 ! ןוזּפיחב זאג םעד טנֿפעעג ןיוש -- געוו םעד

 לּפענ א ןעיצ ךיז ןעמונעג טָאה טלַאּפש ןוֿפ

 ןזָאלעג ךיז ךָאנרעד ,עָארג ךעלעזַײרק ןיא

 ,לּפערט 8 ךָאנ ּפערט ַא ,טָאטשמיײיהעג רעטַײװ ןיא

 + == םירֿפח עדייב ןוא .טרעיוזעג טָאה טֿפול יד

 ,םיריידרעמ יד ןוֿפ ךיז טרעטַײוװרעד ןבָאה יז

 ןדנוצעג עילָאֿפ טָאה קיצילב !עלעבעווש ַא --

 ןמיס ןיא ןזָאלעג סע ,ריּפַאּפ לקיטש א

 ,ןדנוװשרַאֿפ זיא ריּפַאּפ'ס ןעוו .םָארטש ןקיגָאי ןוֿפ

 -- ,ןעמיוושרעד ןעמונעג רערזַאג רענעּפָא וצ

 עילַאװכ 8 יוװ ןָאטעג ךיז בייה א םעצולּפ טָאה

 ןֿפָאלטנַא עילָאֿפ זיא הׂשעמ-תעב ןוא .םַאלֿפ א

 -- ,הילדג ןוֿפ רֿבק םעד וצ ןיהַא ןעלּפָאק טימ

 .ןֿפָא ךָאנ זיא געוו רעד ּוװ ,ןַײנ סַאג-רעזעלג ףיוא

 מרעױמרַאֿפ םלוע רעד ןביולג טימ ךיז טָאה טרָאד

 .טרעיולעג אנוש ןֿפױא טנַאװ רעד רעטניה ןוא
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 ןַײנ סַאג-רעזעלג ףיוא

 ,םלוע-תיב םעניילק ןֿפױא ,ןַײנ סאג-רעזעלנ ףיוא

 .החונמ םוקמ ריא ןענוֿפעג רתסא טָאה

 םלוע רעד טרעקנַארַאֿפ זיא טרָא ןקיבלעז ףיוא)

 .(עכורעווַאז ,ףַאלעג ,המוהמ רעד טניז ןוֿפ

 ,ןברַאש םעניא טאנַארג ןוֿפ ביוטש ַא ןעמוקַאב

 .אלימ ,טינ ךימ טנייװַאב : ןלַאֿפעג רּתסא זיא

 ןברַאמש ןרַאֿפ קנוֿפ ַא ןזיוַאב ךָאנ טָאה יז

 .עלײשטַאֿפ עטלַא ריא ןעלרוֿבד ןבענּפָא וצ

 ,רערעמ טינ לגרעב ַא רּתסא זיא רעדניצַא

 .רערעל םעד הילדג ןבעל דרע לרעקיוה ַא

 !עטיוט טימ ןעניווו וצ זיא'ס ביל-ךעלמייהמוא יו

 ענעי לזיב ריד ןוֿפ קוליח םעד טינ טסמענַאב

 .עטיור יד ךעלגרעב יד רעטנוא ךיז ןבעל סָאװ

 ,ענעיה יד ,טַײײצ יד רעבָא טינ ייז טנינרַאֿפס

 - !ןטעלעקס ןבַײלב סע ןענַאװ זיב טעשזירג ןוא

 ,םירֿבק יד ַײב טסע וד ןעוו ,טכַאד סע קידנעטש ןוא

 ןטעב עטרעגנוהרַאֿפ ,עטיוט יד טעכיוא זַא

 .םערָא ןַא ןקערטש ייז ןוא טםיורב עלעשירק ַא

 -- ןבעג טינ ייז טסלָאז ןצעַײרקָא לֿפױװ רָאנ

 .ןבעל סָאד לָאמ ןייק ןקיטעז טינ ייז רעמ טעוו

 עליטש ַא ךעלַײרג טָאה סָאװ ,ןיּפש רעד וצ ביול ַא

 ,םנגַײצ ריא רעלעק ןקימייל ןיא ןענוּפשעג

 ,הליֿפּת עטקינַײּפעג עָארג-טקנעבעגסיוא ריא

 .םנגַײװש ערעזדנוא ןוֿפ םעדעֿפ םיוא יו ױזַא

 גנוניוטש ןיא .יז טקרעמַאב לרוֿבד טָאה עטשרע יד

 !לקניוו םעניא טעז :ןעמעלַא רַאֿפ ןזיױוַאב

 .גנוניווו ןיא ןטיבעג ךיז ךַײלג טָאה סעּפע ןוא

 לוקדןיּפש ןכעלױרטרַאֿפ ןכייוו ריא ףיוא ,ןיּפש יד

 ןעגנַאלק עקינוז טמיורעגנַײא קידלכיימש טָאה

 .ןעגנַאלרַאֿפ עַײנ טבעלעגסױרַא ןבָאה סָאװ
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 חנ רעטעֿפ טָאהעג טָאה ליֿפעג ךעלנע ןא

 .ןגױלֿפרעד לטעלב ןקנינירג טימ זיא ביוט ןעוו

 ,חוּכ ַא ןענוּפשעגרעדנַאנוֿפ טָאה ןיּפש יד |

 .ןגיוזעג רעדנווו ריא קירינ ןבָאה רימ זַא

 : ןטסונַא ָאד טריֿפָאסָאליֿפ טָאה ןַאמּפיל ןוא

 םעדָאֿפ א ףיוא ןיּפש יד יוו ױזַא טרעטעלק סע

 .ןטסּוװַאבמוא-דמערֿפ ַא ללח ַא ןיא ,שטנעמ רעד

 םדָאב רעד טכוז טייקיסיוו ןַײז ןיא דנילב ןוא

 רוטנַָאק םעד טינ טעזרעד רע רָאנ ,למעדעֿפ סָאד

 ,רעטנַאלּפ ןיא ןענוּפשרַאֿפ רעדניק ענַײז טסערֿפ ןוא

 -- ,הלשממ רעָארג ריא ןוֿפ ,ןיּפש רעד ןוֿפ טצישַאב

 .רעגנירג טינ אקווד רָאנ .רעטַײװ טייג ןבעל סָאד

 הלחב רעטפיוו רעד ךָאנ געט עכעלטע ןיא

 רעגניווצַאב רעד ןייטש טימ טרעױמרַאֿפ ןביוא טָאה

 םירצמ ךשוח ןוא ,סעטַארג יד ןוֿפ לייט ַא

 רעדיוו ןענעז רימ רָאנ .טָאטשמייהעג יד טליֿפרַאֿפ

 ,םויה-דע ןזעוועג יו טנעצ עבלַאז קלָאֿפ א

 .רעדילג יד טלדנַאװרַאֿפ סקיביײא ןיא ןענעז סע

 ,ןליימטעצ טינ ןעק עמ סָאװ טנעצ עבלַאז קלָאֿפ א

 : ןלייצרעד ,ןנָאז ריד לעוו'כ ? ױזַא יוו טסגערֿפ וד

 ןטלַאהַאב ןענוֿפעג רעלעק ןיא ןבָאה רימ

 ערַאמַאט -- ,לגנִיי קירעיןעצ ריא טימ ױרֿפ א
 ןטלַאק םעד ןימלע-תיב ןֿפױא ןוא .קילוי ןוא

 ערַאּפש ַא ךרוד טלָאוװ'ס יוװ ,ןרָאװעג שימייח זיא

 ,סעניירק עלעגנִיי סָאד ךיוא .ןַײרַא גנילירֿפ רעד = -

 ןדיירֿפ ןיא טרעטלע ךיז --- ,ןעמָאנ ןַײז ם ד ַא סָאװ

 .תונכשב טרעיוה סָאװ קילגמוא ןוֿפ טינ טרעלק ןוא

 ? ןדישַאב ןֿפלעה שינעטער יד ןעק רעוו ,ָא

 ?לגנַאז 8 ןגעקטנא םערוטש םעד ךיז טלעטש יו

 ?לגנַארעג רערָאג רעד זיא לעֿפַאב סעמעוו ףיוא
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 טלַאטשעגיעטָאלב יד

 ןעלּפָאק טימ עילַאֿפ ןעוו !עטכישעג ענַײֿפ א

 ,ןסיורג םעד דלעֿפטכַאלש ןרעביא ןענעז קעווא

 ,ןעלּפָאנ יד טימ טצנַאלֿפרַאֿפ ןבַײלב וצ טינ ידּכ

 -- ,ןסיורד םעד וצ רימ א ,געווסיוא ןא ןעניֿפעג

 ,עטָאלב ןיא ןשטנעמ א ןבָאה ייז ןענוֿפעג

 ןענעקרעד ךעלגעמ טינ סָאװ ,טלַאטשענ-עטַאלב ַא

 ,עטַאּפאק ןוא טוה ןַײז ןשיוועצ קוליח ןייק
 ןענעז ייז םענייא ןיא חרוא ןטימ ןעוו רָאנ

 םיא םיוק טרָאד ןבָאה ייז ןוא םייהַא ןכָארקרעד

 : םמומשנ ןבילבעג רעדעי זיא --- ,ןשאוורעד

 !ץעּפַאילק ןַײז ףיוא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ץיירקנקַאה א

 ןשרָאֿפ ןתעב ןעוועג הדומ ךיז טָאה רע ןוא

 ,ָאּפאטסענ ןיא םיא טרַאנעגנַײרַא טָאה'מ ...זַאדזַא

 .ןיוש רָאי א ןליוו ןַײז ןגעק רע טעברַא טרָאד

 ,רעניווטיל ַא -- םאטש ןוֿפ ,סאקוציּפ --- םיא טּֿפור עמ

 ןלַאנַאק עדמערֿפ ןיא ךעבעג ָאד טעשזדנַאלברַאֿפ

 ,רענירג ַא רעשטשַאי ַא -- רעבלעז רעד זיא ךָאנרעד

 : ןלַאֿפעג ןדִיי עכעלטע יד רַאֿפ דרע'רד ףיוא

 ..לציּפ 8 עטסגנַיי סָאד ,רעדניק ירד טימ בַײװ א ---

 ,לציה רעד ןֿפוררַאֿפ ךיז טָאנ ףיוא טָאה יײברעד

 ,רעטדנעשעג רעד שטנעמ רעד ,המקנ ןַײד זיא טָא --

 -- שורּפ רעד ןעקנווועג ןעילַאֿפ וצ טָאה ? טסעז וד

 ,רעטנענ םענעגנַאֿפעג םעד וצ טריֿפעגוצ םיא

 ...שירָאטסיה טינ רָאנ זיא ,רעדורב-טונ ,השעמ יד

 ,ןרערט ןָאטעג ץנַאלג ַא ןבָאה םיא -- ןעילָאֿפ רָאנ

 ,עריא ןעגנוטסולנ יד ,המקנ יד טצלעמשעצ

 .ןרעגַאב ענַײז רעבליזקעווק יו ןסָאנעצ

 -- ,הריצי רעד רָאנ וצ לקע ןכעלנַײּפ טימ

 טייקניילא רעדימ ןיא ןגיוא יד טלקעדרַאֿפ

 .םייקניילק עשישטנעמ יד ָאד רעמ ןעזוצנַא טינ
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 .ןטָארַאב ךיז קעווַא זיא טכירעג עכיוה סָאד

 ,סקעדָאק םענעגייא קילדעוװ קסּפ םעד ןעמיטשַאב

 ןטָאש רעד ךָאנ טבעל'ס ּוװ ,לנרעב ןקנישירֿפ םַײב

 סקידָאנעג ןייק טָאה עמ ,תמא .ןרּתסא ןוֿפ

 םיטֿפוש יד רעבָא .טכוזענסיוא טינ ןטרָאד ךיוא

 ןעגרה קידרעוומוא רַאֿפ ןטלַאהעג ןבָאה ייז

 -- םיא טֿפָארטשַאב ןוא טמענ ןדַײס -- .טנעה ענעגייא טימ

 ! ןגראוורעד ךיז ןיילַא לָאז דש רעד --- ,ןַאמּפיל טגָאז

 !ןדניװשרַאֿפ רע לָאז רָאנ ,שרעדנַא רעדָא ױזַא --

 ,ןדנילב ןוֿפ קוביד ַא ןגָאלשעג שממ טָאה

 .ןבַײרמרַאֿפ : טּפשימ רעד ןטלָאנעג טָאה ױזַא

 - ץעלָאמש עטלדיירדעג ןיא קירק ןסַאקוציּפ

 ןבַײלב טרָאד רע לָאז ןוא ,ןלַאנאק עטַײוװטמעה

 ..הללק רערעטצניֿפ רענעגייא ןַײז ןוֿפ טגָאיעג

 םלצ ןַײז ןיא טָאה סָאװ ,רעֿפעשַאב רעד לָאז ןוא

 :רעטַײוװ סָאװ ןעמיטשַאב -- ןשטנעמ םעד טמערוֿפעג

 ,םיא לעֿפ יד ןעשזירג ןלָאז לַאנַאק ןיא זַײמ יצ

 .רעטַײּפשרַאֿפ-קילַאג ַא ןענירטנַא רע לָאז יצ |

 רעטכיד א ןעקסּפ לָאז ןוא .ןעשעג זיא ױזַא

 ?רעטכיר יד טלדנַאהעג ןבָאה ךעלטנרָא יצ
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 השמ רעטרענרעהעג

 וטסָאה יו ,עמַאמ עשידלעה וד ,ערַאמַאט --

 ?רעציש רעד זיא רעוו ,ןקילוי טעװעטַארעג

 ,עטסָאררַאֿפ ןעמיוצ יד רעטניהַא ,שטָאבוס ףיוא --

 -- רוציקב ןלייצרעד סע לעוװ ךיא -- ןעמ טָאה טרָאד

 לּפע ןוֿפ ץכעלַאש יו ןטיוה עשרעדניק יד

 םערָאװ ,ךעלמינּפ עקניטרַאצ יד ןוֿפ טליישעג

 ,לּפענ 8 ןיא ,טכַאנ ַײב .קיטעמסָאק רַאֿפ גיוט סע

 ,םרָאֿפָארָאלכ טימ ןקילוי בָאה'כ טרעֿפעלשרַאֿפ

 ןטָארעג רימ זיא סע ןוא ,קַאז ןיא ןעמונעג

 .ןטָארד עשירטקעלע רעטנוא ןשטילנכרוד ךיז

 !ץרַאמַאט ,ןדייר ןַײד טושּפ-קידארומ יו --

 ,עליטש ,עקיטלעוונעי ַא ,םיטש ַא טימ טפלייצרעד

 ,ערַאמכ א ןצלָאמשעגרעביא וטסָאה טכיל ןיא

 ,הליגמ א סטנַײה םעד --- םינּפ ןַײד ןעייל ךיא

 חוּכב קילוי זיא ,ערַאמַאט ,רימ גָאז רָאנ

 ? האניׂש יד טֿפַאשביל ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ וצ וד יו

 חוּכ ךָאנ רע טגָאמרַאֿפ ,ערַאמַאט ,רימ גָאז רָאנ

 ?ץענילאמ רעטנעצ רעד ןיא ױזַא ןעקניז וצ

 לָאמ ןייק טינ רע טגערֿפ ? שינרעטיב יד ןעקנירט וצ

 ?למייב ַא ,ןרעטש ַא ,לנױֿפ ַא זיא ּוווֲא

 ..הנעט ןייק טינ טָאה ןוא טנווַאהַאב קילוי זיא'ס ---

 ןטכיַײֿפ םענוֿפ םייל ןשרֿבק ןוֿפ :וטסעז טָא

 -- ענַײז רָאװרעדנּוװו יד לקניוו ןיא רע טֿפַאשַאב

 - .ןטכַײל וצ תורוד יד רַאֿפ טלַאטשעג-השמ ַא
 -- ,רעַײֿפ סיוא ןטָאנקעג יו ּפָאק רעקילַארטש רעד

 ,קיטכַאמ ,שירעלעֿפַאב טרענרעה טייקלקנוט ןיא

 .רעַײרֿפַאב רעד ןַײז ןיוש גנוַײרֿפַאב רעד זיב טעוו'ס

 ,קיטכַארּפ ,גנַאנֿפױאנוז א ןזדלעֿפ רעביא --- ,קילב ןַײז

 .ןקעלּפטנַא טֿפַאשקנעב יד שטנעמלַאנַאק ןדעי טעוו

 .ןקעלק טעוו םירֿבק ןוֿפ ,רעלטסניק רעד טגָאז ,םייל ןוא
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 רענַײגיצ רעד ָאוטעּפ

 ,רענַײמ רענעייל וד ,ךיז ןעקַאב רעדניצַא

 סרעסעמ ןוֿפ רעֿפַײלש ןטימ : ןױשרַאּפ א ךָאנ טימ

 ,רענַײגיצ רעד ָארטעּפ : ןצַײרד סָאג-רעזעלג ףיוא

 סרעסעב ןייק טינ סייוו רע עגנַאל ןיוש ןרָאי סָאװ

 ןעגנילק ןוא ןֿפױה יד רעביא ךיז ןעיצ יו

 םיא ןָאק עמ ,ןמיס ַא .טַאטשרַאװ ןוֿפ לקעלנ ןיא

 .ןעגנילק עטקיּפמעטרַאֿפ ןֿפַײלש ןנַארטסױרַא

 םינּפ ןרענייב ןַײז רֶע טגייב --- קידנֿפײלש ןוא

 ןעקנוֿפ יד ןלָאז סע זַא ,ןייטש םוצ רעטנענ ץלַא

 .ןעקנוזרַאֿפ ןבַײלב ןוא םיא טיוה ןיא ןײגנַײרַא

 טלזיּפשרַאֿפ ץקַאט ךיז ןבָאה ייז ןעקנוֿפ יד

 ; ןרעטש ןקיברַאק םעניא ,גיוא ןקיזדנָארב ןיא

 ,טלזיר םיא ענַײז ןרעדָא ןיא סקיּפעלק טינ

 !ןרעווש ךיא טלָאװ ,םָארטש ַא ןעקנוֿפ ענעלַאטש רָאנ

 -- ןגָאלשַאב ןטנַאילירב טימ לַאשזניק ַא יו ןוא

 .טקידנעלב ךָאנ םינּפ ןוֿפ טֿבש ןַײז ןוֿפ טכַארּפ יד

 ,ןגָאוװ טימ ןוא דרעֿפ טימ טננעזעג ךיז גנַאל ןיוש

 .טקידנעעג םַאטשּפָא ןַײז טימ טָאה רע : ןטכַאד ןעק'ס

 ןרָאלרַאֿפ רע טָאה עגרָאטַאק רָאי ןצֿפוֿפ ךָאנ |

 .ןרָאװעג רעֿפַײלש ַא זיא ,טלעוו ןַײז ןוא דלַאװ ןַײז

 יד רָאג ןבָאה ,שטַײד רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רָאנ

 -- ןבעל ןַײז ןיא טֿפרַאשעג סרעסעמ ענעדנוװשרַאֿפ

 עדרָאה רעד ןגעק טצנַאטעגסױרַא םיא בַײל ןוֿפ

 .ןבעגעג טינ ור ןייק ורמוא ןַײז ןיוש רעמ ןוא

 טנגעג ןוֿפ רעדלעוו יד ןיא ַארטעּפ זיא קעווַא

 .תומיחש ןוֿפ ןענורטנַא סָאװ דניק ַא טימ דנַאנַאב

 -- ,טנגעגאב רענַײגיצ ןדיוב טָאה רע ןעוו ןוא
 !סע טיה :עטרענַײגיצ ַא דניק סָאד ןבעגעג

 ,ןבילבעג סעמַאמ רעטנזיוט ןוֿפ זיא דניק סָאד

 .ןביל סע וטסלָאז רעטנזיוט ןוֿפ טֿפַאשביל טימ
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 רעדלעוו יד ןיא ַארמעּפ רעדיוו טָאה רעטעּפש ןוא

 ,לגנִיי ןטקינַײּפעג ןטגָאיעג 8 טכארבעג

 רעדלערט ןיא טלקיוועג ,םינּפ סָאד םיא טנױרברַאֿפ

 ,לגניר ַא רעיוא ןֿפױא םיא ןָאמעגנָא ןוא

 רדסּכ טָאה ױזַא .ןענעקרעד םיא לָאז עמ

 ןעמוקעג לָאמ ןייא זיב .טרזחענרעביא ךיז

 -- רעדיילק יד רעטנוא עלעדיימ א טימ דלַאװ ןיא

 ןעמולב זיולב ,םענייק טינ ןיוש טָאה רע ןענוֿפעג

 ןדיוב ענעסירעצ ןוא .ןייוועג טימ טױטַאב

 .ןעדיוה ךיז ןלערק-עניבַאר טימ ךעלרינש ּווו

 רענַײניצ ןטלַא םַײב ןצַײרד סאגרעזעלג ףיוא

 ,םענורב ַא -- רעלעק ןיא ,רעלעק א זיא ןַארַאֿפ

 --- רָאנ ןַײרַא םענורב ןקילאווק ןיא וטסקוק ןוא

 ,םינוגינ סרעפַאװ םעד יו רעמ טינ וטסרעהרעד
 ךיז טמענ טױהרעסַאװ רעד ןוֿפ ןַאּפש עכעלטע רָאנ

 ןכירק וטסנעק דניצַא ןוא סױרַא לקעד א

 ךיז טמענרַאֿפ גנוטכיר יד זיב ,לענוט ןלָאמש ךרוד

 ןכיג ןיא ןוא ןייטש ַא וטסבייה ןטרָאד ,סקניל ףיוא

 ןעניווו סע ּווװ ,ןַײנ סאג-רעזעלג ףיוא ןיוש וד טסיב

 .ןענױשרַאּפ עלַא יד עמעָאּפ ַא-רעד ןוֿפ
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 הנּתשנ המ

 ,רעלעק ןיא טרעגלַאװרַאֿפ ,עבלוב ַא טָאה טשרע וצ

 -- ןמיס ַא ,ןצָארּפש עקניסַײװ טלַארטשעגסױרַא

 .רעלעב ענַײז טָאטש ןיא טעװַארּפ ןיוש גנילירֿפ רעד

 ןעמיטש ערעטנומ ךיז טקינוזרעד ןבָאה סע

 עטּפָאכ א טמעראיל סָאד .ןימלע-תיב םעד סורַא

 | ןסַאג עשיטָאטש ןוֿפ ןעמָארטש ענעגנוזעצ

 .עטּפָאטשרַאֿפ ןעיינש טימ ןלַאנַאק-ןגער ךרוד

 ןסַאּפ ןיא טעמוא םעד ןדנישעצ ,ןשיור יז

 -- עטילבעצ תוחיר עקידרעצרַאוװש ןטיײרּפש ןוא

 .עטיל רעקילָאמַא ,רעטַײװ ןוֿפ קנעדנָא ןַא

 ,ןרעי סָאװ ןדרע ,ענעגנאגעצ ןעיינש ןוֿפ

 ,םנגער עקיזָארנשירֿפ ,ןלַאװק עמרעױמרַאֿפ

 ,ןרער עטקידלָאנעצ ,סעטארג ךרוד ןעקסעילּפ סָאװ

 -- ,םנגעמרַאֿפ עַײרֿפ ענעגנַאנעצ סרעטניוו ןוֿפ

 עדָא ןא ןעגנוזעג ןעמָארטש יד ןבָאה סע

 םערָא ןַא טימ יו טּפַאכעגמורַא ,גנילירֿפ םוצ

 עדָארג א עיניל א ךיז טָאה'ס ןוא רעלעק םעד

 ,םירֿבק יד וצ רעהַא גנילירֿפ ןוֿפ ןגיוצעג

 ןברָאה עטרעווילגרַאֿפ טמעראוװרעד ןוא טכייוורעד

 .ןברָאמשעג ןענעז סָאװ ענעי טקעװעגֿפױא ןוא

 ,עצַארּפ רענעביוהעג ןיא ןָאטרַאֿפ ,שורּפ רעד

 ,םילּכ יד טרשּכעג טסנרע:-קידווװעגרָאז טָאה

 ,הצמ ןַײז וצ ףרַאד'ס יו ןקאבעג ,טלדערעג

 .םילֿבא לֿפַײה ןוֿפ ןשטיינק יד טֿבוט-םויַאב

 ןעמיוק ןכרוד ,טַײוװ ךיז ןגיוצעג טָאה ךיור רעד

 .רעניײגיצ רעד טניווו'ס וו ,ןצַײרד סָאג-רעזעלג ןוֿפ

 ,ןעמיורעג ,ןטיירב םעד לכיה םעניא ,ָאד ןוא

 .רענַײֿפ ,רערעביוז ,רעמעראװ זיא ןרָאװעג

 : טהנעטעג רעמוק ןיא רעבָא טָאה שורּפ רעד

 ! טינ ןַײװ ןייק ןבָאה רימ ,חסּפ רעד טנעָאנ זיא'ס ---
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 רעַײרמענג ןַײז :טנָאמרעד םעצולּפ ךיז עילָאֿפ טָאה

 ןרָאי ַא רַאֿפ טָאה רע ,עטַאט רענעלַאֿפעג

 רָאיַיה ףיוא ןטלַאהַאב ָאטעג ןיא רדפ םַײב

 --- ,ןורּכז ןוֿפ טיילנַאב ! םיקומיצ ןיי שַאלֿפ ַא

 םענורב ןכרוד ןוז רעד ןגיוצעג טָאה דניצַא

 ענירג רעטנוא טרָאד ןוא לסעג רעװעקטַאי וצ

 .ןענוֿפעג השורי יד טנעוו ענעלַאֿפעצ

 הניכש ןיא טלצנעטעג טָאה ןַײוװ םעד ןעזנָא םִַיב

 רעדיוו ןעמ ףרַאד ןַײװ שַאלֿפ עבלַאה ַא :שורּפ רעד

 .רעדינ רעד ןיא ,רָאי א רעביא ףיוא ןטלַאהַאב

 ,ןשיק 8 ןָא טנעלעג שורּפ רעד .רדס םַײב

 ,הדגה עטֿפירטרַאֿפ ַא .טכיל ענעסקַאו ייווצ

 ,ןשיֿפ ןייק ,רעניה ןייק טינ טעז עמ ,תמא זיא'ס

 .עדָאמ יד זיא ױזַא ,רורמ רעבָא ןַארַאֿפ

 ןדנור א ןטָאש-טַאלברעֿפיצ א טֿפרַאוװ ןיּפש יד

 ? הנתשנ המ :טנערֿפ ןוא ןגעקטנַא שורּפ םעד

 .ןדנוב ענעסירעצ עטלא ךיז ןּפינק סע

 ,אנקמ ןדייז םעד זיא טכענק רעקיטציא רעד

 ,רעדניק ,רימ ןענעז רעוו ...ונייה םידֿבע --

 ? רעדניצא ןרָאי רעטנזיוט עכעלטע ךָאנ

 רעכעב א שורּפ רעד טבייה טנַאה רענעגנַאז טימ
 ,דלָאגניג ןוֿפ ןדנַאר טימ רעבליז ןלעקנוט ןוֿפ
 ,רעכעה ךיז ןטַײר סָאװ ןשריה טימ טלצירקַאב

 ,טלגנירַאב ןעיוט יו םיקוסּפ טימ ךעלטנעוו יד

 רכזל ,רתסא טעװעטַארעג םיא טָאה סע

 .טקידנעלרַאֿפ ןוא טשאעצ תורוד עשידָיי יד

 ,רעכיילב א ןּפיל וצ ןּפיל ןוֿפ רע טייג טציא

 ,טקידנעעג טינ ץלַא ךָאנ תוחילש ןַײז אמּתסמ
 .היחמ זיא ןַײװ רעד ! ןּפוז עקיצנייא וצ ---
 .עַײנ םעילַאװכנַײװ ןיוש ןלַאװק סע ןוא -- ּפוז א
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 .רעטייווצ א ,ןענעקרעד וצ טינ זיא --- שורּפ רעד

 .עּפַאמ ענעטכיױלַאב-קיצילב ַא --- םינּפ ןַײז

 ,רע טייג ,ןקיטכיל םעד לטיק ןיא ,ךעלעמַאּפ

 עּפַאילק ענרענייטש יד לסקַא ןטימ ףױא-טלַארּפ

 עלָאמש ןגעװַײב ךרוד טָאטשמייהעג ןיא טריֿפ סָאװ

 ןרָאצ ןַײד טימ סיגרַאֿפ ! ךתמח ךוֿפש : טמורב ןוא

 ,הללק ןַײד ןעֿפרׂשרַאֿפ םיא לָאז ,ןקלמע

 .ןרָאי ערעזדנוא טֿפױהרעטַײשרַאֿפ טָאה רע יו

 .ןעמָאנ ןַײז ןעקַארק ןסואימ ךיז לָאז בָאר א

 .ןמָא : קימיטשנַײא ןרעֿפטנע םיא עלַא ןוא
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 ןסקיב עטרעװַאשזרַאֿפ

 ,סעמַאילּפ ןיא טלקוּפעג ,ןסקיב עטרעוװַאשזרַאֿפ

 --- ,ןזַײא ןוֿפ ןטעלעקס עמורק ,עשידָאמטלַא

 תומַא דלד יד ןיא ןטלַאהַאב ךַײא טָאח רעוו

 ? ןזַײװַאב ךיז טַײצ רעקירעהעג ןיא טלָאז ריא

 ןטַאדלָאס עצלָאמש ךַײא ןגָארמעג ןבָאה יצ

 ?רעוװַאשזעג רעַײא רַאֿפ ןעמָאנ רעד זיא םור ןוא

 ,ןטאק ןוֿפ ןעלסקא ףיוא ןעגנַאהעג ריא טנעז יצ

 ?רֿבח םענעגייא ןיא ןסָאשעג ריא טָאה יצ

 ןענוֿפעג ןבָאה רימ סָאװ ,דרע'רד ןיא ןסקיב ,ָא

 ! םענורב ַא רעלעק םענרעּפוק ןיא ןבָארג םַײב

 ןֿפַאה 8 טָאה ךַײא ןיא טרעוולוּפעג רשֿפא ןוא

 רעגניֿפ עקיביילג זַא ,ןטַײצ יד ןוֿפ שרַאמ ןיא

 ,ןֿפָאװ יד וצ לָאמ א ןלעוו ךיז ןבָארגרעד

 רענניוצַאב ןנעק ןליצנָא לָאמ 8 ךָאנ ייז

 הדירמ ענעי שירעגיז ןקידנע ןוא

 ? טַײלטכַאלש יד ןלַאֿפעג ןענעז קידנעגניז ּווװו

 ,יודיוו םענעלָאמש רעייז רימ ןיא טרעקעלגרעד

 ! טַײלטכַאנ יד רַאֿפ טקעלּפטנַא עטכישעגנ ןוֿפ דופס םעד

 ןענוֿפעג ןבָאה רימ סָאװ ,דרע'רד ןיא ןסקיב ,ָא

 ,םענורב א רעלעק םענרעּפוק ןיא ןבָארנ םַײב
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 שינעדנעלברַאֿפ

 ,קיניזימ רעזדנוא ,ןעלמדָא טימ זיא סָאװ ןוא

 ? ןדעדןג ןטלַא םענוֿפ רעהַא ןבירטרַאֿפ

 גיניק א יו טבעל .,ןקידניזרַאֿפ וצ טינ זיא'ס

 .ןדייר ןיוש ןעמענ טעוו ןכיג ןיא רָאג-רָאנ ןוא

 ,למיטש ןַײז עלַײװרעד זיא טײלֿפרעבליזקעװק א

 -- ןכוז ךעלעגנַאלק יד טינ טסלָאז וד לֿפיװ ןוא

 ,למיח ןרעדנוזַאב ַא ןיא ייז ןענירטנַא

 ןכוּפ ענעדַײז ןיא ןלױהרַאֿפ לכיימש ַא

 טָאטשמיײהעג יד זיא סע .םינּפ ןַײז טלטניוװַאב

 .םָאטשמייה עטנקײלרַאֿפ ןייק טינ ,עתמא ןַײז

 רעטעּפש ךיוא ,המחלמ-ןלַאנַאק ןיא ,סיוועג

 ,רעגנוה ןרעטצניֿפ ךרוד ,ןטלעק ךרוד לגָאװ ןיא

 רע טעוו יצ ,הלאש ַא עקַאט זדנוא זיא ןעוועג

 .רעגנוי רעד רעשרעה רעזדנוא דנַײֿפ יד ןגיזַאב

 ןבָאה םיוק ,ןוגינ ריא לדיֿפ א ןעד סייוו רָאנ

 ? םנגער יו רעגניֿפ טשוקעגֿפױא םינ טײקֿפימ ריא

 ,ןבָארגרעד שיטָארק ךיז קילגמוא רעד טָאה'ס רעמ סָאװ

 סנגעוורעטנוא טשרעהַאב ןבעל סָאד םדָא טָאה

 ןעגנַאֿפעג סָאװ ,ןוז יד ןֿפורעג טלָאװ םיא יו

 .ןעגנַאלרעד טינ רעהַא ןעק טלעוו טַײז רענעי ףיוא

 ,גנוטסעֿפ רעשידִיי רעד ןיא ,ןַײנ סאג-רעזעלג ףיוא

 -- ,רעדינ רעד ןיא ,לַאנַאק ןוא סָאג רעד ןשיוועצ

 גנוטסענ עמעראוו 8 ןענוֿפעג םדָא טָאה

 ,רעדילג יד ןשוק ןוא עלַא םיא ןגיוו'ס ןוא

 רקיע רעד .ןריובעג םיא טלָאװ רערעדעי יו

 ןעניימ טינ ןעמ לָאז רָאנ .טרעביושעצ ןַאמּפיל זיא

 ,רוּכיש יוװ זיא גנאל ןוֿפ רענעי לַײװ .טושּפ זיא'ס

 .ןעניירק טימ טֿפַאשטנַאק ןַײז טלבריוורַאֿפ םיא טָאה סע

 ,ךעלקילג רע זיא טּפיוהרעד ןוא דניק סָאד טעמרָאק רע

 ,ךעלקיוו יד ןשַאוו וצ םיא טיורמעג עניירק ןעוו
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 עניירק סע ךיז טָאה שילרעטסיוא יוװ ? עניירק ןוא

 ,ןדייל ןיא עטבראקעצ ַא ,טיוה ריא ! ןטיבעג

 ,ענייר-קידוועמעש א ןרָאװעג זיא דניצַא

 ; ןדיירֿפ עקילָאמא ןוֿפ רָאג זיב טקיטלעוװַאב

 ןענווועג ףושיּכ 8 ךרוד טלָאװ יז יוו ױזַא

 ,רכז א ריא זיולב ןענעז רָאה יד .טננוי ריא

 .ןענוּפשרַאֿפ טיײקָארנ ריא קערשטיוט יד טָאה ָאד זַא

 .רעכיילב א טרעקַאלֿפעג טָאנטױט רעד טָאה ָאד זא

 רערעמ ךָאנ טָאה טסַארטנָאק רעֿפרַאש רעד אקווד רָאנ

 ,רערערַאֿפ ןליווו ריא טעינַאמעג ןוא טציירעג

 וּתעשב יו ,טבילרַאֿפ ךיוא םיא ןיא עניירק זיא'ס

 רעבירג עטרעלַײמעצ-ןֿפָא יד ַײב טכַאנ ַײב

 ,עטַאז 8 ןברַאטש וצ טֿפַאשקנעכ ןיא טָאה יז ןעוו

 "! רעביל ,רעקיצנייא ןַײמ" : ןדמערֿפ 8 ןֿפורעג

 ,רעביֿפ ןקיזָאלג םעניא ,טכאדעג ןעניירק טָאה'ס

 ןֿפורעג טָאה יז ןעמעוו ,רעד זיא ןַאמּפיל זַא

 "!רעביל ,רעקיצנייא ןַײמ" : ןעניגַאשצהטיחש ןיא

 ! ןֿפוג יד ןטיבעגרעביא ךיז ןבָאה סע

 -- ןענענעג טוט ריא וצ ןַאמּפיל ןעוו קידנעטש ןוא

 ,םענעי טימ ןדנוברַאֿפ רעטקָאד ןכרוד יז טרעוו

 ,תמא םעד ןטנורגרעד טינ ןעק רע -- ןאמּפיל ןוא

 ,ןביולג ריא םיא טגניווצ סע .רענעי זיא רע : טביילג דע

 .זמר ןֿפױא טביילג רע ,לכיימש ןֿפױא טביילג רע

 ,ןביוהרעד טֿפַאשביל ןַײז טרעוו ױזַא אקווד לַײװו

 ,ןוָאלרַאֿפ ןעקנאדעג יד ףיוא ךיז רע ןעק יצ
 ?ץטַאד יד ,טנורנּפָא ןבעל טכַאנ יד ןעקנעדעג

 .ןזָארג יד ןיא טבילעג ןעניירק טָאה רע ...םיוועג

 ,עטַאט רעכעלקילג סעלעגנִיי םעד -- ןַאמּפיל זיא'ם

 ; רסמראֿפ א טיג טייקכעלנע יד ,ךָאנ טרֿפב

 ,רעסַאװ סנּפָארט ייווצ יו --- םדָא ןוא רעטקָאד רעד
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 ןטדרָאמרעד ןוֿפ טסַײג רעד .ךיז טנָאמרעד ןַאמּפיל ןוא

 םיא טָאה עמ סָאװ טסוק א יוװ ,םיא ןיא רעטַײװ טבעל

 ,ןטרָאנ ןרעדנַא ןא ןיא טצנַאלֿפעגרעבירַא

 ,םעטָא ןַײז ןגייז עקיבלעז יד ןעניב ןוא

 .ןעגנַאװצ ןיא ןגיוא ייווצ סעניירק םיא ןטלַאה סע

 .טינ רָאװ יד םיא טקעלּפטנַא םולח ןַײז וליֿפַא

 -- ןעגנַאֿפעג ףושיּכ ןקיבלעז ךרוד ןטרָאד ךיוא

 ,טינרָאג רע זיא ןיילַא .טלדנַאוװרַאֿפ ןטייווצ ןיא

 ןטָאש ןוֿפ עמזַאלּפ ןיא רָאנ .ךיז ןוֿפ ןטָאש א

 ! ןטָאנקרַאֿפ זיא דניצַא ןורּכז רעטייווצ ַא

 ,םדָא ןקניציּפ םעד ,ןדייב ייז רעביא ןוא

 -- ןטכַאנַײב ןיא טצָאלג סָאװ טֿפַאשביל רעד רעביא ןוא

 םעדָאֿפ ןקיעזמוא ןעָארג ריא טימ ןיּפש יד

 ,ןטכַארט ןכעלשטנעמ ןוֿפ דָארניּפש סָאד רעטַײװ טבַײרט

 ףתוש ַא טעכיוא ָאד זיא ןיּפש עקיטסיל יד

 ,לגיוו םורַא טייזרַאֿפ ץניירק סָאװ דילגיוו םוצ

 ,ףיוא טולב ןיא טלזיר סָאװ םעַײנ םעד גונעּת םוצ

 ,לניּפש ןיא ךיז ןעזרעד טינ ןעק סָאװ ןבעל םוצ

 ןטיײרּפשרַאֿפ ךיז דלַאב ךַײרגיניק ריא טעוװ םַּתְסמ

 .ןטייק ענעדַײז ןיא ןדימש ןעמעלא ןוא
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 רענַײגיצ ןרָאבַאט

 ,ןלױּפ ןוא עטיל ןוֿפ רענַײניצ ןרָאבַאמ

 -- ,רעטכעט עקידרעצראווש ,רענעמ עקידרעב ריא

 ,ןלױֿפַאב ןטייט ןעמעלַא ךַײא טָאה ןילרעב

 .רעטכעלעג ןוא גנַאזעג טימ דלַאװ ַא טעליוקעג

 ,טרעטַײשעג ךַײא טָאה עמ ןדִיי יד טימ דנַאנַאב

 ,העירק ןייא ןדייב רַאֿפ ןסירעג טָאה דרע יד

 ,טרעטַײלעג רענייב יד טָאה ׁשֵא ןוֿפ ןגער א

 .עיליוו עמַאמ רעביא ׁשֵא ןוֿפ ןנער א

 ,ןלױֿפ ,ןקיּפמוז רענעגעוו ערעַײא ןוא

 ,ןלױּפ ןוא עטיל ןוֿפ רענַײניצ ןרָאכַאמ

 .רעדנַאװ רעַײא ,טכַארּפ רעַײא טקעלּפטנַא ןיקשוּפ טָאה'ס

 -.ערודנַאב רעַײא ןיא טלקַײּפעג טָאה ץראה ןַײז
 רעדנַא ןַא םוקמוא ןשרענַײגיצ םעד טעוו יצ

 ? הרוֿבנ רעקיגנַאלק רעקיבלעז טימ ןעגניזַאב

 ןנוקמ רעד ,רע זיולב ,ןדַײס לַאגיטכַאנ רעד
 .םעווָאר ענעגנַאלש יד וצ טיײלנַאב ךַײא טָאה סָאװ
 ןעניורק ענעברעוו יד לקנומ ךיז ןגײברַאֿפ

 .תוֿבשחמ ענירג יד ןיא ןַײא ךַײא ןּפַאז ןוא
 ! רעמצעשעג ןטעץָאּפ ןוֿפ טּפיוהרעביא ,םַאמש ,ָא
 .רעטצעל רעַײא ,ןַײז ןעק ,ןבילבעג זיא ַארמעּפ
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 עשרַאװ ןוֿפ ץנַאלגּפָא

 טרעַײנ ,גָאטרעױרט ןייק טינ .ַײמ רעטשרע טנַײה זיא'ס

 ןעמאזוצ טרעוו םיא טימ .ןביולג רעטלגילֿפַאב

 .טרעַײֿפעג עשרַאװ ןיא דנַאטשּפיוא ןופ גָאטרָאי רעד

 ןעמַאלֿפ עטקילייהעג ענעי ןוֿפ ץנַאלגּפָא ןַא
 ,לקַאֿפ ַא יו טֿפול עמעליוקעג יד טנַײשַאב

 ,ןטסוה ַא ןלַאֿפַאב זיא ריא סָאװ ,לרוֿבד ןוא

 ,לקַאי ריא ןוֿפ טניּפשעג עטיור ךעלענָאֿפ טָאה

 .ןטסורב יד ףיוא דניצַא ןעלזעב ךעלענָאֿפ יד

 -- ןכש רעזדנוא ָארטץּפ רענַײגיצ םַײב ךיוא ןוא

 .ןוחצנ ןליטש א טימ טילב עלענָאֿפ א

 ןלעב א רעדעי זיא'ס ?ןןטלַאהַאב אקווד רָאנ

 .רעדנעש םעד סיעכחל ףיוא ,ןעזרעד לָאז טלעוו יד

 ,ןלַאנַאק עלָאמש יד ןיא ןַײרַא םלוע טכירק

 רעדנעוועג יד טימ שינרעטצניֿפ ןיא םעּפַאלשט עמ

 ,רעטַאעט ןליּפש ןעוט זַײמ ּווװ ,רעסַאװ ןיא

 --- ,ךיז טזַײװַאב עטַארג ַא ךרוד ןוז יד ןענַאװ זיב

 ,רעטַאמ-קיניַײשכלימ ַא ,לרעּפ רעקיזיר ַא

 ךיז טסַײר עלענָאֿפ א ןעלרוֿבד ַײב טלָאמעד ןוא

 ןכייה יד ןיא טגָאי ןוא ,רעגניֿפ יד ןוֿפ סױרַא

 .ןכיירג טינ חצור רעד ןעק סע ּווו ,ןיחַא

 ןעגנאגרעד זיא ךליהעג-עבמָאב ַא -- םעצולּפ ןוא

 .רעטייווצ ַא ףּכיּת ןוא טָאטשמיײהעג ןיא רעהַא

 ,ןעגנאלק יד ןעגנילש רעמינּפ עטלמרימרַאֿפ

 .רעטיימורט סחישמ ןרעה םַײב יו ױזַא

 עטַארג רעקיצנייא רעטנוא טּפָארּפרַאֿפ טרעטשינ עמ

 .ןעלגָאה סָאװ ,רעטער ןופ ןגַאזגיז יד ןעז וצ

 ץטאבעד א טריֿפ עמ ...ןֿפָא ןיוש ךיז טשוק עמ

 .ןעלגָאװ רעזדנוא גנַאל ןרעיודעג ךָאנ םעוו'ס יצ

 ?רעמעּפש יצ רעירֿפ טזיילעגסיוא רימ ןרעוו יצ

 ..רעטער יד ךעלכיט עקניסַײװ טימ ןעכָאֿפ םע
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 רעטנוצ ןיא .ןדנּווושרַאֿפ -- רעטיימורמ סחישמ

 .ןטכַאלש ךיז ןשטנעמ ןטלָאװ טר ַא ד יו ,למיה רעד

 ,רעטנורַא סנקלָאװ יד ןוֿפ טקניוו לדנרעטש ַא

 .ןטכַארט וצ ןרעטש ןנעוו יַאדּכ טינ זיא'ס רָאנ

 עלַא קירעברַאה ןיא רעדיוו ךיז ןטסענרַאֿפ

 ,תוואת ןיא עטנַאּפשעג ןקילב-ןרעדָא טימ

 ,עלַאטַאֿפ-קיזיױרג יד סנטכענ יד ןיא טּפַאנש עמ

 תובייחתח ןיא ,דלוש ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעוו קילג סָאד

 ,ןלָאצ יד ןגעקטנַא ,ךעלגרעב יד ןגעקטנַא

 .ןלָאצַאב טינרָאנ טימ ןיוש ןעק עמ עכלעוו רַאֿפ

 ,העושי רעטנָאנ רעד רַאֿפ :סנייא רַאֿפ ארומ בָאה'כ ---

 ןגיובעג ,רעדנילב רעד טהנעמט -- !ךימ טקינַײּפ יז

 .עהוד עקיצַאלּפ ַא יו דרע'רד וצ ןקַאנ םעד

 : ןגיוא ענַײמ ןָא קוק ,טײהַײרֿפ ענעטלַאשרַאֿפ

 ,רעטכָאט ןַײמ עקלַאיל רעקיכַאל טימ --- גיוא ןייא ןיא

 !עטמסרַאֿפ ןרערט יד טימ ױרֿפ ןַײמ --- ןטייווצ ןיא

 רעטכָאיעג קיכייא ןַא ןבעל זיא -- ןבעל ןַײמ

 עטמַאלֿפעצ א טעוװ שינרעטצניֿפ יד ןענַאװ זיב

 ,רעסעמ א יו ןייבעג קיציּפש ןַײמ ןעגנילשרַאֿפ

 .רעסעגרַאפ יד ךַײא ,ןעַײּפשסױא יז םעוו ךַײא רָאנ

 םענעי ַײב ןרעוו לָאז ,עילָאֿפ טגָאז ? ןפעגרַאֿפ --

 ןעקנעדעג טינ טעוו'ס רעוו ןעמָאנ רעד ןסעגרַאֿפ

 ,םונהיג ןיא ןעיײזרַאֿפ ןזיור ןוא ןילמ םעד

 ןעקנעב רערעדעי לָאז -- ,ןעקנעדעג יוו רעמ רָאנ

 טסעפטנורנ ןיא לגיצ רעשידִיי א ןרעוו וצ

 לניצ ַא טינ סָאװ רַאֿפ ןוא --- .םייה רענעגייא ןוֿפ

 טסעֿפ דנוב ןייק ןסילש טינ ןוא ,טלעוו רענעגייא ןיא

 ,לגילק ַא רעטקָאד רעד ךיז טיג -- ?ערעדנַא טימ

 םזילַאיצָאס טלעוו רעד ףיוא ןַײז טעוו ,רעכיז ןיב

 ,..םזידייימנַא רעד ןדניװשרַאֿפ טעכיוא טעוו
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 רעטרעוו סעשטיוועקצימ ןעגנילק סע ּוװ טָאטש ןיא

 -- ןקָארשרעד ךיז טלָאװ לַארטש-הנֿבל ַא -- טיוה ריא

 מייקדנילב ןוֿפ רעצרַאוװש רָאנ .רעגעלעג םעד טכַײלַאב

 .ןקָאל עריא זדלַאה ןרעביא זיא ןֿפרָאװרַאֿפ

 טייקדניוושעג רעסייה ןיא .ןגיובעצ -- לכיימש רעד

 .םערוטש ןיא עילַאװכ ַא יו טסורב יד ךיז טגעווַאב

 -- רעטניהַא ןוא ,סלוּפ ריא ןלייצ םַײב רעטקָאד רעד

 ,םירוסי ערי ןיא עילָאֿפ ךיז טעשטרָאק סע

 -- רעטניוו ןקירָאֿפ םעד טנרָאװעג ךָאנ בָאה ךיא --

 לרוֿבד זַא ,ןעילָאֿפ וצ שחלב ןַאמּפיל טגָאז

 ,לרוג ןֿפױא קנארק זיא ,ןעגנול יד ףיוא קנַארק זיא

 "? טנרָאװעג רעטניוו ןקירָאֿפ םעד ךָאנ" טסייה סָאװ ---

 עציײלּפ יד ןקוצ טמענ ! רעטקָאד ַא ךָאד טסיב וד

 -- ,טנרָאצרַאֿפ-קישַא טרעוו םינּפ'ס ןוא ןעילָאֿפ ַײב

 ! הצע ןֿא ןעניֿפעג רעד ני צ ַא ןזומ רימ

 ,רעדורב ,זיא הצע יד :ךיז טכַארטרַאֿפ ןַאמּפיל ןוא

 לדיימ סָאד ןלָאז רימ זַא .טֿפול יד ןטַײב וצ

 ,רעדורעג ןָא ,ליטש ןגָארטסױרַא ןענַאד ןוֿפ

 ,לדייא ױזַא ןַײז לָאז סָאװ ,טָאטש ןיא םענייא וצ
 ,המחלמ רעד ךָאנ זיב עניילק יד ןטלַאהַאב

 ,המדא ןיא ןַײרַא טעוו דנַײֿפ רעד ןענַאװ זיב

 :רעטרעלקרַאֿפ א טנענעג ןעלרוֿבד וצ עילַאֿפ ןוא

 ? םיקידצ ןָא םודס ַא עקַאט ןיוש ענליוו זיא

 ?רעטרעוו סעשטיוועקצימ ןעגנילק סע ּוװ טָאטש יד

 .םיא קילב ןַײז ןעלקנוט עקיסיֿפריֿפ ןשלַאמשעג

 קימאזוצ ןײגֿפױא ערעדנַא ןעמענ דלַאב רָאנ

 -- ןטלַאמשעג עָארג ,עקיסיֿפריֿפ יד טָאטשנַא

 ,קעמַאדַא ,הילת רעד ףיוא טגיװרַאֿפ עקיײטַאמ

 .ןטלַאה ךיז ליוו טנעצ עבלַאז קלָאֿפ טימ סָאװ ,ָארטעץּפ

 !רעטמרעֿפ א ןעניֿפעג ענליוו ןיא ךיז זומ סע

 ..רעטרעוו סעשטיוועקצימ ןעגנילק סע ּווװ טָאטש ןיא
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 .רענַײז ןוֿפ ןעיצ ךיז טמענ ,םעלקעג ןיא טנַאה ריא

 .ןכעלב ןיא לגָאה א יו ,טסוה רעד רעקראטש ץלַא

 ,רענַײגיצ רעד סקיב עטרעוװַאשזרַאֿפ ַא טלַײֿפ סע

 ןכערב ךיז טמענ ריא רָאנ .לּפָאק --- ערעדנַא ןַא

 ,ןםינ שדוח זַײא ןוֿפ לטַײה ַא יו ,דרע יד

 ,הליֿפת א ןיא זיא רע טלדנַאװרַאֿפ עילָאֿפ ןוא

 :ןסיוועג סלרוֿבד וצ טהנעט רע ןַאמּפיל ןוא

 ,הלילח ,טרענימעג ןרעוו טינ טעוװ ץלָאטש ןַײד ---

 ,רעמסרַאֿפ ןַײד טֿפול יד ,לדיימ ,וטסיב קנַארק רָאנ

 ,רעמאק 8 ןעניֿפעג ריד טָאטש ןיא ןזומ רימ

 רעלירט א יו ּפָאק םעד ןֿפרַאװ טמענ לדיימ סָאד

 .רענרעק יד ןקיּפ וצ ןרעטש םיא ןשטנעמ ןעוו

 .רעליטש ,עקניביל ,ךיז קַיורַאב :עילָאֿפ ןוא

 ,רענרעג ךיא ליוו ָאד-טָא ןבַײלברַאֿפ :לרוֿבד ןוא

 ץבָאב א יוװ ןיּפש יד ןוא .ןיילַא טינ --- יבא

 ,ןגַײװש ןוֿפ סנדַײז סָאד ןדייב רעביא טניּפש יז

 .עבָארעדרַאג סטכאנ רעד -- סנטָאש טעוװעריצרַאֿפ

 .ןגיײצרעביא טָארעג'ס עקנַארק יד ןעילָאֿפ זיב

 ,ךיא זומ ןַײז קיכרָאהעג : טלכיימש ןיוש לרוֿבד ןוא

 ,ךיז-וצ רעטנעענ ץלַא ענירּפושט ןַײז טריֿפ ןוא
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 יז 28 ג ץצעמעסע} 4

 ,םערַאװ ןוא ךעלטרעצ:-קידרעדַא -- טכַאנרעמוז יד

 סענעריס רָאנ .דרעֿפ ַא ַײב זדלַאה רעד יו ױזַא

 .םערַאלַא ןֿפרַאש ַא טימ זדלַאה םעד ןדוונשעצ

 .םענעיה יו ,גָאר ןכעלטיא ףיוא ןעמראדנַאשז

 רעטער עשילמיה יד ,ןֿפױל רעײגַײברַאֿפ

 ,ןביוש ןרעקַאלֿפ ץעגרע .טָאטש יד ןצנַארקַאב

 .רעמעווס א ןיא ָארטעּפ -- רעֿפױל יד ןשיוועצ

 -- ןביוטש טימ ןלַײז עקילָאּפוק ךרוד ,םיא ךָאנ

 עקנארק יד ךָאנ ףרַאד סע .ןעלרוֿבד טימ עילָאֿפ טגָאי

 .עקנַאילוהָאּפ-ןיילק ףיוא רעיוט םוצ ןבעוושרעד

 טעמושז סע יו דניצַא טינ טרעה רע -- עילָאֿפ ןוא

 ,םישוח יד טרעקינשעצ ןטסוה ריא .למיה רעד

 .טעמוא םעד עּפלַאמ עקיצערק ַא יו טגָאי רע

 .םישובלמ יד םיא ףיוא ןביוש יו ןענערב סע

 דרעיור עמעּפָאל ַא זיא טסוה ריא רעדעיא

 .ןעגנַאלרַאֿפ עטנַאּפשעג-ןצַאלּפ זיב ענַײז ףיוא

 -- םרעױברַאֿפ ןטָאש םענעגייא ןיא לרוֿבד ןוא

 ןעגנַאֿפעג יז טלָאװ סע יו ,סױרַאֿפ טלקַאוװ יז

 -- עדייב ייז רעטניה גנַאגרַאֿפנוז רעד .ןליוו ןַײז

 .הדקע רעד וצ ןקחצי טריֿפ סהרֿבַא

 .רעביא ןיוש םערַאלַא רעד .טכַאנ יד טנקלָאװ סע

 .ןרָאד רענעעזעגמוא-ךייוו א זיא טֿפול יד

 רעביפ ןיא לדיימ א רענעמ ייווצ ןריֿפ סע

 ןרָאי ַא רַאֿפ טָאה סָאװ ,אקצעדעֿפ אירַאמ וצ

 .עסָאר ףיוא רעטסיולק ןיא ןעלרוֿבד טכַארבעגנַײרַא

 :לּפמעל א טימ ןַײרַא ץעמע טכַײל םעצולּפ רָאנ

 :ץעסָאק 8 יוו שטשילב ַא טיג ָארטעּפ --- ! ןטרָאּפסַאּפ --

 ..לֿפמעטש 8 טימ ןַײש א ,ןגינעגרַאֿפ םיורג טימ ---

 ,ןפיל יד רעגערֿפ םַײב ןעגנַאלק ןָא ןביילב'ס רָאנ

 .ןּפיר ענַײז ךרוד טדַײנש רעסעמ א ןוֿפ ץילב א
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 .עילָאֿפ זיא רעטשרע רעד ןאקצעדעֿפ וצ ןַײרַא

 ,ןכַָאטשעצ רעגניֿפ יד טָאה ,שזָאי א -- עקמַאילק יד

 ,עילָאר ןייק ןליּפש טינ ָאד רָאט "םענעגנַײא םינ"

 !ןוחצנ רעד טדנעוועג זיא ריא ןיא ..,לרוֿבד לַײװ

 ,ןלַײרֿפ א ןֿפלעה טלָאז ריא ליוו ךיא ! טנווָאנ טוג ---

 רעטסעֿפ ןיוש עילָאֿפ טָאה -- ,רעקנַארק ,רעשידִיי א

 ,ןלַײֿפ יוו רעטרעוו יד ןעמוג ןופ ןסירעג

 ."רעטסעווש" ַא רַאֿפ טכַאמעג ,ךיז טנַאמרעד ,יז טנעק ריא

 -- ,ןלַאֿפַאב רעטסיולק םעד לווַײט רעד זיא'ס ןעוו רָאנ

 ,ןלַאנַאק יד -- טניימ סָאד ,טָאטשמייהעג ןיא ןַײרַא

 ,רעמייב יד ןשיוועצ -- ? יז זיא ווו ? ארָאבעד ---

 עשז סָאװ רַאֿפ : ַאירַאמ ןוא .לחומ טַײז ,ןטרָאנ ןיא

 .ריא םייה א ןבעג לעוו'כ ,עלַײװ ַא ? ןטרָאנ ןיא

 !עשזָאב ,ךא ?רעדמערֿפ רעד ןגעקטנַא זיא רעוו רָאנ

 למעל ַא יו --- ...דנַײרֿפ א ,רעטײלנַאב ַא ,ַארמעּפ ---

 .ןרעטש יד טמעטָא ןוא לדיימ סָאד טגיל זָארג ןיא

 ,למערד ריא ןצירּפשַאב םאזלַאב יוװ ןעוט ייז

 .ןרעטש רעטקַיױטַאב ריא ץיח ןיא טרעמילנ סע

 ןטרָאס עקנילַא ןוֿפ ןענַאלּפָארע-לירג ןוא

 .ןטרָאג ןיא למיה ןקיזָארג םעד ןגעזעצ

 ,קיצרעֿפ יד רעביא ןיוש אקצעדעֿפ ַאירַאמ זיא'ס

 .שיֿפערג יא ,ענטלַאטש יא רעטכָאט עשיליוּפ א

 ,קיצרעהנֿפָא םיוכרוד ןפיוועג ןטימ ןוא

 .שֿפנ ריא הנּכס ןיא טלעטש יז -- ןדִיי רַאֿפ

 ,ןדַָי ביל אקווד טָאה :אמתמסמ טייקנַארק ַא

 ,ןטרָאּפסַאּפ עטשלעֿפעג טימ טגרָאזַאב ,ייז טלַאהַאב

 ,ןדימשראֿפ ןיוש ןָאטעג חסיֿפת ןיא יז טָאה עמ

 ,ןטרָאד ןוֿפ ןאיראמ טעוועטארענג טָאה סנ ַא

 ,טֿפַאשדנַײרֿפ יד ,ןעמָאנ ריא ןעקנעדעג רעדעי לָאז

 ,טֿפַאשדנַײֿפ רענעגושמ ןוֿפ רוד ןכעלקערש ןיא
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 ,עקלַאס ַא ףיוא גיוא ןוֿפ ןלױהרַאֿפ לקניוו ַא

 ,ןדָאבעג ,ןשאוװעג ןעלרוֿבד ןיוש ַאירַאמ טָאה'פ

 .הּכלמ-תב עקנַארק ַא יו טעב ַא ןיא טגיילעג

 -- ןדָאל ַא ףיוא ,טעב ןרעביוז םעד ןגעקטנַא

 רעמורק א טימ ,ּפָאלַאג ןלוֿפ ןיא ָאקשיצסָאק

 .ןענַאּפילוטמ --- ַײברעד ןוא .דרעווש רעשילױוּפטלַא

 רעמוז רעד ייז טכַארבעג קיטנעהננייא טָאה סָאד

 ,ןענַאד ןוֿפ טינ -- גנַאלק ןוא חיר טימ ןעלרוֿבד רַאֿפ

 - .סירַאמכ ,קיטעמוא ױזַא ןַײז טינ לָאז'ס ידּכ

 .קירַאנַאק ַא טכיל ןטלקנירּפשעג ןיא טלירט'ס ןוא
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 ןשַאלֿפ ןביז

 ןטלַא םענרעצליה ַא ךרוד םייהַא ןעמווושרעד

 ,ערדעטַאק יד דרע'רד ןיא טלגנירַאב סָאװ ,לַאנַאק

 ,ןטלַאגרַאֿפ למיש טימ ןוא זַײמ טימ טרעצנַאּפַאב

 --- הרדס ןימ עַײנ ַא ןעילָאֿפ ָאד טָאה טראװרעד
 ...ליֿפ ױזַא ךָאנ טרעהעג טינ טָאח עמ .ןעניירק ןוֿפ

 שממ עכיֿפלעװ א ןיא טרעקרַאֿפ ךיז טָאה יז

 לֿפוע ןא רעביא וטסזָאל יַאמלה : טעיָאװ ןוא

 !שימַאכ ןוא םואימ זיא'ס ?ןעלרוֿבד טסעוװעטַאר ןוא

 ! ןזָאלרַאֿפ ךיז בָאה ךיא ןעמעוו ףיוא ,עשז דלַאװעג

 .ןזָאל ןעמעלא רימָאל ,םוק ,למדָא םוק

 :רענַײגיצ ןגעקטנַא ךיז טמעשרַאֿפ עילָאֿפ טָאה'ס

 ןמַײב וצ ,סנַאמּפיל ךָאד הצע יד זיא ןעוועג --

 ,רהנעט ַא ןַאמּפיל ךיוא זיא ! טֿפול יד ןעלרוֿבד רַאֿפ

 ? ןטַײטַאב סע לָאז סָאװ ?רעכליב זיא םדָא זַא

 םירוביד ערָאלק דייר --- ,םיּכסמ טסיב וד ביוא רָאנ

 קילַײא ןעלמדָא ךיא לעװ טכַאנ עקיטנַיח ןוא

 ,םערומש ןרעביא זיב -- ץעגרע ןגָארטקעװַא

 ,קילַײה ךיז ןּפיל ענַײד טסיזמוא טינ ךַאמ ָאט

 ,ןשַאנ וצ לדנוז ןרַאֿפ ךלימ זיא טָא -- לַײװרעד

 .ןשַאלֿפ עטלגיזרַאֿפ ןביז טכַארבעגנַײרַא

 .רעטרעוו יד לחומ ַײז --- : ןַאמּפיל זיא טרעדורעצ
 ,ןועגש ןוֿפ טשרעהַאב עניירק זיא'ס ,ךָאד טסייוו וד

 ,רעטרע עריא לַא זַא ,טָאטשמיײהעג רעזדנוא זַא

 ןעָאלב-קיעזכרוד א ןוֿפ זָאלג ןוֿפ זיא טכַאמעג

 ןטנורג יד ךרוד טעז רע --- ,אנוׂש רעד ןביוא ןוא

 ,השיא רעד ַײב אזא דײרנַײא ןַא זיא'ס .דניק סָאד

 ןטנוא ָאד ןבַײײלב לָאז םדָא זַא רעסעב ליֿפ

 עשירֿפ קידמעצולּפ יד .ןריובעג זיא רע וו

 ,ןטַאש םיא הלילח ןעק טּפול עטרעמוזעצ

 ,ןטַאט ןוא ןעמַאמ ַײב שימייח םיא זיא ָאד ןוא
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 ףיוא טכַאװ שורּפ רעד

 ןלַאש טינ רענייק טעוו גנוַײרֿפַאב רעַײא ַײב

 .הדועס ַא ףיוא ייהעלע טיימורט ןטיור ןיא

 ןלַאנַאק יד קירוצ ןעִיצ ךַײא ןלעוו סע

 .עדוב ענעטלָאשרַאֿפ ןַײז טנוה םעד יו ױזַא

 ןעלטעב ןוא תוֿברוח יד ריא טעוו ןַײז אנקמ

 .לגיצ יד ןשיוועצ ןטלַאהַאב ךָאנ קנוֿפ א

 .ןעלטשּפרַאֿפ ןענעק טינ טײקדמערֿפ רעַײא טעוו ריא

 ,לגיוו סָאד טֿפַאשדניק רעד ןוֿפ ןַײז ךַײא טעוװ גנַאלש א

 ןזיולק ןוא ןלוש ןוֿפ רעכעל יד ךרוד זיולב ןוא

 .ןזױלבמנַא ןעלמיה יד ןיא ךַײא רַאֿפ ךיז טָאג טעוו

 ,רעמוז רעַײא ןַײז טעוו גנושימעצ ןוֿפ םוּכ ַא

 .ןטייק יו סנטכענ יד ןלעוװ ןעננעהכַאנ לַײװ

 רעמוק רעייז טעוו הנותח רעדעװטעי ַײב

 ,ןטײלגַאב הּפוח רעד וצ קלָאֿפרַאּפ עגנוי סָאד

 ,הלואנ ןַײמ םיוא קינַײּפ ןיילַא סָאװ ,ךיא זיולב

 --- .רהוז ןֿפױא זַײמ יד ןשוק ןוא ןעלכיימש לעוו

 עלוד טימ ןגיוא טימ שורּפ רעד טָאה ױזַא

 ,רעיורט ןטרעקַאלֿפעגרעביא ןַײז ןיא טמורבעג

 ןטַארנ ענעסירעצ ךרוד טכיירגרעד ןיוש טָאה'פ ןעוו

 ,ןטַאמרַאה עטַײװ ןוֿפ ךליהּפָא רעקיּפמוד רעד
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 בלַאװש א יו סיורג עלעֿפיש א

 ןעמווושעג זיא בלַאװש ַא יוו סיורג עלעֿפיש 8

 ,לגעז םענעריּפַאּפ טימ לאנק-ןנער ןיא

 ,ןעמולב ןוֿפ חיר א טימ סטֿפירשעג ַא טכַארבעג
 ,לגס א יוװ ַײרד ךעלדנרעטש ןוֿפ טלקניֿפַאב

 ןֿפאה םעד ַײב טראוװעג ןיוש טָאה דלודעגמוא טימ

 ,עילָאּפָארטעמ סטכַאנ רעד ןוֿפ רַאה רעקיטכיל רעד

 ןֿפַאנ ןיא ןטלאהעג לקָאניב א ךרוד ןוא

 עילָאֿפ טָאה ךעלדנע זיב ,טשינרָאג ןקימַארטש ןיא

 ןעמָארטש יד ןוֿפ ץנאלג םַײב טנעיילעג .ךיז טראוװרעד

 .ןעמָאנ ןרעַײמ ריא טימ טכוהַאב תויתוא יד

 רעדנוזַאב ןבירשעג לדיימ סָאד טָאה םיא סָאװ

 .קינָארכ רעקיזָאד רעד רַאֿפ דוס ַא ןבַײלב טעוו

 ?רעדנווו רעד זיא סָאװ ,ןעמעלַא רַאֿפ טעכיוא רָאנ

 .קינָאה יו םיא טננילש עמ סָאוװ ,ןַארַאֿפ זיא ווירב ַא

 : ןצנַאג ןיא ןביורשוצרעביא םיא ךיז טניול סע

 ,רעניווו עריא סורג ַא ,טָאטשמייהעג רעד סורג ַא --

 .ןצנַאלֿפ ענעסָאלשרַאֿפ יו ןוז ךָאנ ןעקנעב סָאװ

 "רעניורב" רעד ,טרעגעלַאב זיא טָאמש יד ,ןסיוו טַײז

 .ָאידַאר רעד ןדלָאמעג טָאה ,טסיזמוא ךיז טסעמרַאֿפ

 ,אידג-דה רעזדנוא ןַײז אנקמ ךָאנ טעוװ רע

 .ןהגאד טינ ריא טלָאז ,ערעַײמ ענַײמ ,רימ רַאֿפ

 .רעסעוועג ןייק דניצַא ןעגנילשרַאֿפ טינ טעוו ךימ

 ןגַײװצ ענַײז רימ וצ טמעטָא םיױבנרַאב ַא

 ,רָאסעֿפַארּפ ןַײמ רע זיא ,ןגָאז ןעק עמ ביוא ןוא

 ,עֿפַײטש-קידהמחלמרַאֿפ טנעה ענַײמ קירוצ
 ,רעטסעֿפ ,רעטנשקערַאֿפ -- ןבעל וצ ןליוו ןַײמ

 ,הֿפיח ןייק ןעמוק וצ ןֿפָאה ןטימ בעל ךיא

 ?רעטסעווש עקיצנייא ןַײמ ןענעקרעד ךימ טעוו רָאנ

 !ןענעצ ןוֿפ ענייא זיולב ןבילבעג ךָאד ןיב ךיא

 ןענעקרעד ןזומ ןיוש טעוװ יז ,טינ הלאש ןייק
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 םלצ ַא ןגָארט וצ קיסַאּפ טינ עקַאט זיא'ס

 ןרָאט רימ .לחומ טַײז .הֿפיח ןוֿפ ןרעלק ןוא

 ,םילֿבַא ,םילֿבַא ןבַײלב טינ רדסּכ

 ,ןרָאי ערעסעב רימ ןזומ ןגָאינָא רָאנ

 ,ןשטנּוװעג ךיז ,טקנעבעג טָאה זדנוא ןוֿפ רעדעי יו

 ,ענַײמ ןירעטער יד ,אירַאמ ןוֿפ ךיוא סורג ַא

 .ןשטנווו עטסקינוז יד עדייב ךַײא ןקיש רימ

 הנעט ןייק טינ טָאה ,ערעַײט ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא

 .הלואג ביײהנָא ןיא רעדנוזַאב ןיב ךיא סָאװ

 ,ילוי ןמעביז םעד .לרוֿבד רעַײא טבַײרש סָאד

528 



 ןעקנַאט עטשרע

 לקַאניב םעניילק ןַײז טימ טכוזעג עילָאֿפ טָאה'ס

 טנגער'פס ּוװ עטַארג ךרוד ,זיילסיוא ןוֿפ ןמיס ַא

 לָאקָאטנַא ביײהנָא םַײב ץעגרע .גנַאגרַאֿפנוז טימ

 .טנגעגַאב ןעקנַאט עשיטעווָאס עטשרע יד

 ןעקנאט ענעלָאטש יד רעדנַאנוֿפ ןטלַאּפש סע

 ,םנזעוו עקיבעל יו ,ןטָאֿפַאשע-טֿפול יד

 .ןעקנאדעג יד טימ-ןרעּפמילק עטנפעעצ

 םנזעוועג סָאד גנַאלק ןרעטניה רעבָא טנייוו סע

 ,לדיֿפ ַא םערוטש ןקידלַאװ ןיא יו ױזַא

 ? לדיל ריא םערוטש ןיא ןרעה טעוװ עשז רעוו רָאנ

 ,רענַאקינימָאד ַײב ,סַאגסָאלש ףיוא עטַארג ןוֿפ

 -- ,עטכירעגמוא ןיילַא רעשעלֿפ ןוֿפ סנּפָארּפ יו

 ,רענַאזיטרַאּפ גנורּפש א ןבעגעג ןבָאה סע

 עטכישעג יד טנעוו ןיא ןצירקרַאֿפ ןעמונעג

 ,רעטמסיולק םוצ ןעגנורּפשרעד .ןֿפילגָאריה-ליױק טימ

 ןבָאה'ס ּוװ ,םערוט םעד ןסָאשַאכ דעלײרֿפ ןוא

 רעטזיורבעצ ןיא טכַאלש ןיא ךיז טרידַאקירַאברַאֿפ

 ,ןבָאר ענעלָאטש יו ןשטַײד ענעסיברַאֿפ

 ,טַײלמכַאלש יד טקיטומרעד ,ןעגנוזעג טָאה ַארטעּפ

 ,טַײלטכַאנ יד ןענמיה עקידלַאװ טימ טלגילֿפַאב

 ,ךעלדנע ייז ןענעז גנורעגעלַאב ןיא טמעלקרַאֿפ

 רעיומ ןוֿפ ןכָארקעג ,ןדלעה עקיטכענ יד

 .ךעלדנעֿפ עקיטַאמש ענעבױחרַאֿפ-קיטסגנַא טימ

 .רעױּפַאק טלניּפשעגרעביא ךיז טָאה טַײצ יד

 ןגעקטנַא ,רעטסיולק םענוֿפ קָאלג םַײב -- ןעלּפָאק רָאנ

 סעגר עקיבלעז יד ןיא דָארג טָאה -- גרַאבסָאלש םעד

 ןגעלעג זיא ףוג ןַײז ןוא ,ליוק א ןֿפָארטעג

 ..סעגערב עטנעָאנ וצ ןגיוצעגסיוא טנַאה טימ

 םיא טָאה'ס .לַאגיטכַאנ ַא יו טנייוועג טָאה טכַאנ יד

 .םעטָא םעד טלניזרַאֿפ הֿבצמ-טייקליטש ַא
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 גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ

 קינערב טָאה עווַאל ַא יו ײמרַא עטיור יד

 ,לוװַאש ןוא ענווָאק ףיוא רעטַײװ טמָארטשעגקעװַא

 קינעּפשרעדיװ טָאטש ןיא ןבילבעג זיא ָאד ןוא

 ,לוַאב רענעגיוצעצ רעניד א ,רעצראווש ַא

 ,שידַאל ןוֿפ ןעקנירט םַײב רעצראווש ַא לווַאב ַא

 .ןדַי ןענעגעגַאב םַײב ,טיורב ןדַײנשֿפױא םַײב

 ,שידק א טלדירעג טָאה גנַאזעג רעדעי ןוֿפ

 ,ןדירֿפ ןטשרמולּכ םעד ,טיײהַײרֿפ יד ןקָארשעג

 ןרעשעצ וצ רעש ַאזַא ןעוועג טינ זיא'ס ןוא

 .ןרערט ךרוד ןניוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לװַאב םעד

 ןֿפערט ךיז ,עלַא טמיטשענוצ ןבָאה רימ שטָאכ

 ,עקנַאילוהָאּפןיילק ףיוא ןעלרוֿבד ַײב ןעמאזוצ

 ,ןֿפע ןא טָאטשמייהעג יד ןָאט ךיז טעוו'ס רָאנ יו

 -- "עקנַארק יד לרוֿבד" רַאֿפ םייחל ןעקנירט וצ

 .םיטשוצ םעד ןסעגרַאֿפ ןעמ טָאה ןגעווטסעד ןוֿפ

 עגר ןַײז ןצרַאה םַײב טלטרעצעג טָאה שטנעמ רעד

 ,םיא טשוקעג קיטשרָאד טָאה עקווֿאיּפ ַא יוװ יז ןוא

 .ָאגע םענעטלאהַאב ץעגרע םעד ןגיוזעג

 ,ןגיוזעג ,ןגיוזעג ,ןגיוזעג -- רעטרעוו ןָא

 .ןגיוב ןקיברַאֿפ א טימ ,טראנעג ,טעינאמעג

 -- םליֿפ ַא זיולב ןַײז טלָאװ ןטכענ רעד יוו ױזַא

 ,הריד רעד ןיא ךיז וצ ןַאמּפיל זיא ןֿפָאלעג

 ,םיליהּת ןייק ןגָאז טינ ,למוג ןייק ןשטמנעב טינ

 .עריא ןטסעֿפטנורג ןיא םילּכ ןבָארנֿפױא רָאנ

 ןעגנאהעג ןיוש זיא עקסעוויוו א ןנרָאמ ףיוא

 רעטקָאד רעד ןעוו טגָאזעג ,לדיטש ןֿפױא םיא ַײב

 .ןעגנַאֿפטנַא וצ רוטנעילק ןַײז קיליװטיירג זיא

 + רעטגָאװצעג-רעבוז א ןעוו ,רעמ ךָאנ רע ףרַאדַאב

 ?ץמַאט :למדָא קידנדעדנ טלּפַאלּפ סע

 ,הּתע-תעל טקיזָאלגרַאֿפ ךָאנ ץלא זיא עניירק זיולב
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 ,םערוטש ַא ךרוד טקעלּפטנַא לצרָאװ ַא -- רעדנילב רעד

 .ןעקנוהעג ךעלסעג רעביא ןיילא רענייא טָאה

 םערוֿפ ןרעטצניֿפ ןיא .טייקדנילב ןַײז טָאה טצַאלּפעג

 !ןעקנוֿפ עקיעז ןוֿפ ןגער ַא זיא ןַײרַא

 ךעלטַײה עקימלעב ענַײז טָאה יז ,היאר יד

 : ןריווושעג ךיז טלָאװ רע .ןקלָאװ ַא יו טגָאירַאֿפ

 ךעלטַײד ױזַא ןעזעג טינ םוחּת ןַײז לָאמ ןייק ךָאנ

 ,ןרױלרַאֿפ םייקדנילב ןַײז ךיז טָאה'ס ןעוו ,רעטציא יו

 .קינַארַאֿפ זיא רָאװ ענעגנַאגרַאֿפ יד זיולב ןעוו

 ,קינַאג ןַײז ןוֿפ ץלָאה סָאד טעשזירגעג טָאה רע ןוא

 ,ןֿפנַארב םימ עמשטערק ןיא יו ,טֿפױזַאב-המקנ

 ןסַײװ א לדרעֿפ ַא טנכטַאלעג ץעגרע טָאה

 ןֿפמַאק יד ןוֿפ גנַאג ןיא ןזָאלעג ךיז ,ָארטעּפ

 .ןסַײר ןוא עטיל ןיא רענַײניצ ןכוז וצ

 -- ,טנגעגַאב טינ דלַאװ ןיא םענייק טָאה רע ןעוו ןוא

 ,ןזָארג יד ןטלָאשעג ,ןרעמש יד ןגיּפשַאב

 טננעג רענעברעוו רעד ףיוא שטַײב יד ןכָארבעצ

 .ןזָאלעג דנַאלסור ןייק ךיז לַײֿפ ַא יו ךיג ןוא

 : קינװָארדנַאװ א געוו ןֿפױא טלייצרעד םיא טָאה'ס לַײװ

 .קינװָאקלָאּפ 8 ןַאגיצ ַא טבעל דַארגנינעל ןיא ---

 ץרַאמַאט לגנַי םעד וצ טדערעג טָאה ױזַא

 :ןטענקרעד ןהשמ ןַײז טקידנעעג טָאה רע ןעוו

 ,ערַאמכ 8 זיא טָאטש יד ,ןייגקעװַא רימָאל ,םוק --
 .ןטעלעקס ןוֿפ שיורעג טימ לוֿפרַאֿפ זיא דרע יד

 ,עילַארטסױא רעטַײװ רעד ןיא קעװַא רימָאל ,םוק

 ,ןקערש טינ לגיּפש ןיא םינּפ סָאד לָאז'ס יבא

 .עילַאװכ א יו זדנוא ןעגנילשנַײא טינ לָאז בוטש ןייק

 ,ןקעמטש 8 ןעמונעג רעטרעוו ןָא קילוי טָאה

 ,םירֿפק רעביא קעווַא ןעמַאמ רעד טימ דנַאנַאב

 ,םערָא ןרעטנוא -- רעזיילסיוא םעד ןהשמ טימ
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 -- ןדַאירַאנס יד טמורבעג ךָאנ טָאטש ןיא ןבָאה'ס ןעוו

 רעטילּפשעג רעטנוא זיא רעטכיד רעד ןֿפָאלעג

 ,ןדי-ֿבתּכ יִד טכוזעג .ָאטעג רעקישַא ןיא

 .רעמיצ ןיא ץנַאלנּפָא ןשרעטַײש םַײב ןבָארגַאב

 -- ,ןעמַאמ ןַײז ןלעטשרַאֿפ רענרעד ּווװ ,ןטרָאד ןוא

 ,סיֿברעמ-לתוּכ םעד יוװ ,טנַאװ רעקיצנייא ַײב

 ,ןעמארג ענעקָארשרעד לטניב ןַײז ןענוֿפעג

 ,תוֿבָא יד ןוֿפ טָאג םעד טנעיילעג ייז טכַאנ ַײב

 ,השעמ 8 יו רעמ טינ זיא'ס טניימענ טָאה טָאג רָאנ

 .עסַײװ יד ןרעמש יד טימ ךייח רעד ןוֿפ טשטיינקעג

 ןעמווושעג רעטַײוװ זיא ,שורּפ רעד ,רענייא זיולב

 ,רהוז ןמימ ,לַאנַאק ןיא םָארטש םעד ןגעקטנַא

 ןעמוק טעוװ חישמ ןעוו זַײמ יד ַײב טגערֿפעג

 ,רעיומ םעד ןָאט לַארּפ ַא רעטצעל וצ הריֿפס וצ

 ,ןגיטשעג עילַאװַאּפ ךעלּפערט ענרעבליז ףיוא

 .םינמיס יד ןעז וצ עטַארג ַא ךרוד ידּכ

 -- -- - ןוגינ ַא ןוֿפ טרובעג ,ןוגינ א ןרעה וצ

 ,םינּפ ןטרתּכעג סנקז םעד רעביא זיב

 -- רוביצב םיכָאלמ טימ דרע'רד ןיא טנווַאד סָאװ

 .רעבירא זיא קנַאט ַא עטַארג טַײז רענעי ףיוא
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 "הפיח ןיא רעטסעווש ןַײמ ןסירעג זָאל ...ברַאטש ךיא*

 עילָאֿפ זיא ,ןעגנַאגעצ טלָאװ דרע יד ןטנוא יו

 : ןעגנולקעג טָאה ּפָאק ןיא ,ןעלרוֿבד וצ ןֿפָאלעג

 ? עי לָאז ךיא ,טינ לָאז ךיא --- ןקעלּפטנַא תמא םעד

 ןעננול עטעטַאלעג םלדיימ ןרַאֿפ טָאה ןוא

 -לזיק ןוֿפ יוו ךַײלג ןוא .םעטָא ןַײז ןנַארטעג

 רעטרעוו טקַאהעגפױרַא ןעמוג ןוֿפ ןעקנוֿפ ןייטש

 לזיב ,דײרֿפרעמוז יד לדיימ םעד ןעגנערב וצ

 .רעטרעשַאב ןַײז ןעזרעד רעײלש-גנַאגרַאֿפנוז ןיא

 !ץזָאֿפרָאמַאטעמ אראפ .טנעקרעד טינ -- ןעזרעד

 .עזָאירעב ַא טסבראה ןיא יוװ לענ זיא םינּפ ריא

 קירַאנַאק רעבלעז רעד טלגַײטשרַאֿפ -- סנּפָאקוצ

 ,(ןגיל ,שינעדנעלב א זיא םיא רַאֿפ טֿפַאשַײרֿפ יד)

 קירַאשז םיא ןדָאב רעד טלָאװ ןַײז יוו טרעּפיה רע

 .ןוגינ םענעגייא ןַײז ךעלטערד ךרוד טעבָאשזד ןוא

 עטרַאּפשרַאפ ַא יז ךיוא .עבלעז סָאד --- לרוֿבד ןוא

 ,ןליצַאב ןוֿפ לעצ רענרעזַײא ןיא רעירֿפ יוו

 עטרַאצ יד רענניֿפ יד ךיז םיוק-םיוק ןגעװַאב'ס

 .ןליּפש ,ןענעגער ייז .ןשיװאלק-ןענוז ףיוא

 ןשוק טימ רעגניֿפציּפש יד טרירַאב עילָאֿפ זיב

 ,םישוח עשלדיימ יד ןעלּפַאצטנַא טלָאמעד ןוא

 ? ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא טינ טסנעקרעד ?ןןקָארשרעד --

 .! םולש ,ןעגנוילב עקיברַאֿפ יד ןוֿפ סורג א

 : ןטנַאילירב עטרערטַאב יד רעמ יז טנֿפעעצ

 ...םולח ןוֿפ טשרעקָא רימ וטסָאה טבעװשעגסױרַא ---

 עינָאֿפמיס יד ריד רַאֿפ ןליּפש ךיא לעוו דניצַא
 ןטָאנ יד בָאה'כ ? טפקנעדעג .טָאמשמייהעג ןיא זַײמ ןוֿפ

 ,עינַאמרַאח יד ןַײז ןעק .רענייצ יד ןיא טאהעג

 .ןטָארעג רענימ רימ טעוװ ,ַײרֿפ רעד ףיוא ָאד-טָא

 ?ןעמַאצרַאֿפ ןעד רימ ןיא ןעגנַאלק יד ךיא געמ רָאנ

 .ןעמאזרַאֿפ טינ לָאז ךיא ,ענַאיּפ רעד וצ דניוושעג
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 הנהמ ךימ ןַײז טסעוו ,לרוֿבד ,ךיז קַױרַאב --

 ,ריד טייג סע יוװ לייצרעד רעסעב .לָאמ ןטייווצ ַא

 .ענַאיּפ רעד וצ טבעווש עמרעטסַײגַאב ַא יז רָאנ

 ריא דיילק ענעדַײז עלעקנוט סָאד טרעקַאלֿפ סע

 -- ןסקַאװ יז טמענ ךיוה-שילרעטסיוא ןוא .העיקש ןיא

 .לכיח ןלעקנוט ַא ןיא ּפערק טימ טכילסקַאװ ַא

 .ןסקַאװ יד ןֿפירמ סע ,ןגיובעג זיא טכיל יד

 :לכיימש ריא טרעביוצ סע ענאיּפ רעד ַײב טָא ןוא

 ןעייג םע ןוא ,זדלאה םענוֿפ סיר ַא -- םלצ םעד

 .ןעיימרא סענַאיּפ רעד ןשרעהַאב רעגניֿפ יד

 לגיּפשעג ןטרילָאּפ סענַאיּפ ןיא ךיז טקנירט סע

 .םינּפ ריא ןוֿפ לעג סָאד רעֿפיט-רעלעקנוט ץילַא

 -- ,לגיר 8 ןעגנַאלק יד ןוֿפ רַאה רעד טנּפע'ס רָאנ

 .םיא ןָארט ןַײז ןגיוועצ רעגניֿפ עשלדיימ יד

 ,טקינַײּפרַאֿפ ןכַאל ,ןענערערט ,ןרעשטיווצ ייז

 .ךיז ןיילא רענייא ןעמיתמה:תיחתמ ייז

 : טנונעּת עלעמַָארטש ַא וצ םָארטש ַא יו טרעה עמ

 ךיז ןייוועג א טנָארמרעד'ס ןוא ...ףַאצַא-ףַאצ ,ףַאצ-ףאצ --

 ,עָאטינ םָאד לא ,ענענַארַאֿפ סָאד לא ןוֿפ

 ,הענכה ןיא טינק םיױבנרַאב ַא -- רעטצנעפ ןיא

 ןשימ ,ךיז ןעיירד'ס וו ,ענַאיּפ ןוֿפ טנורנּפָא ןיא

 -- ןעניבור עסייה טימ לרעּפ עשהנֿבל

 ןשיוװאלק הנחמ יד ןוא ,ץכערק ַא ךיז טרעהרעד

 .ןעניז ןָא ןעִילֿפ ענעקָארשרעד ןביוט יו

 ןזַײװַאב ןשיװאלק-ןביוט יד רעדייא ןוא

 רע טגיל --- ,ףוגילדיימ םעד ןּפַאכ ,ןטלַאהֿפױא ךָאנ

 ,ןַײז-ַײרֿפ ןקיביײא ןיא ,ןשָאלרַאֿפ ןיוש דרע'רד ףיוא

 .רעטגיזַאב ַא ליומ ןסיוא םָארמש םענלּפרוּפ ןוֿפ

 : ץעֿפייטש-קידרעװילג זיולב ןקוצ ייז ןּפיל יד

 .חֿפיח ןיא רעטסעווש ןַײמ ןסירעג זָאל ...ברַאטש ךיא ---
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 יש

 עילָאֿפ זיא ,לסקַא ןֿפױא ךיש יד ןֿפרָאוװרַאֿפ

 .רערַאנַאּפ רעדלעֿפ רעביא סורג ןטימ קעווַא

 עילָאּפָאמ ַא טשיור טרָאד ןשטנעמ ןיא טלצרָאװעג

 רערַאטש ַא זיא רע ןוא .ענימעווָאּפ-ןוז ןיא

 ןעלבמָאב ,ךיז ןגיוו'ס ּוװ ןעגנַאגעג ,ןעגנַאגעג

 -- עדיוהעג ןיא ,זָארג ןוֿפ .ךעלטנעה יו רעטעלב יד

 .םולבנַאמ ַא יו לַאש ַא ןוֿפ זדנַארֿפ רעקימַאלֿפ א

 ;ָאד ױזַא רעבירג יד ןיא טמורב רע עילָאֿפ ןוא

 ,ןטעב ,ןענעגעזעג ןעמוקעג ךיז ןיב ךיא ---
 !ןטעלעקס רעדירב ,ןקימומרעד ךימ טלָאז ריא

 רעסַאװ קידעבעל א זיא ןַארַאֿפ ץעגרע ביוא
 .ןעניֿפעג םע ייג ךיא --- ,ןטשרַאדטנַא ךַײא לָאז סָאװ
 ,רעסַאו ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז ןיילַא לעוו'כ --- טינַא

 ,ןענירעצ רעלַײמ עקיטשרָאד ערעַײא ןיא

 ,עוועלּפ ַא יו טניוו ןטימ ןײגרַאֿפ טינ טלָאז ריא

 .ןעמעש טינ ךיז ךַײא טימ ןלָאז ךעלקינייא יד

 :עֿבכט יד שרוי ןכעלטיא ַײב זיא אזַא
 .ןעמענ עטעליוקעג רעניימש טימ ןקעדרַאֿפ

 -- םישודק יד וצ טדערעג עילָאֿפ טָאה סע יו ןוא
 ; םיא שיורעג ַא טייגרעד ןבָארגעװעּפַארק ןוֿפ

 חילש רעד ַײז ןוא םולשב ,עילָאֿפ ,ייג ---

 .ןטייק עשידרע ןיא עטדימשעג עלַא ןוֿפ

 -- ,חישמ ךלמ םעד וטסעוו ןענעגעגַאב

 .ןטײלגַאב ןטסלָאז םיא טנורנּפָא םעד וצ רעהַא

 םייקמ ַײז ,ביומש עלעקעז ַא ךיז ןָא ליֿפ

 .ןעמָאז םענעטינשרַאֿפ םעד רָאנ ןוֿפ טֿפַאשקנעב יד

 ,םילשורי ןיא ןטיײרּפשעצ סע ומ ןוא

 .ןמָא .ךיז ןעילבעצ ןטרָאד לָאז סע ידּכ

 ,ןעמיטש עלעקנוט יד טמעטָא רע עילַאֿפ ןוא

 .ןמיס רעייז ץרַאח ןוֿפ לווָאט ןֿפױא טצירקרַאֿפ
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 לטרַאג םעניא דרע עלעקעז טימ עילָאֿפ ןוא

 ,ןעקנַאלּפ םענעטָארד םעד ןכַארקעגרעביא זיא

 ,לטרַאװק ןשידִיי ןכרוד קירוצ ןעגנַאגעג

 ןעקנַאצ קידרעווילנ ּוװװ ,טָאטשמייהעג ןיא ןַײרַא

 ,ןביל םעד רעלעק ןיא .םנטכענ עטעשזדנָאלברַאֿפ

 -- רעמיורט רעד הילדנ ןוא עמַאמ ןַײז טלגרעב'ס ווו

 ןבילבעג ָאד זיא ןעמעלא ןוֿפ יו ןעזעג

 ,רמוש רעקיצנייא ןַא יו ,ןיּפש עקיכַאל יד

 ,ןעניּפשרַאֿפ טינ רעמ ןיוש רעבָא םיא ןעק ןיּפש יד

 .ןעניֿפעג וצ ןיילא ךיז קעווַא זיא רע ןוא
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 דילכָאנ

 ?דנע ןַא ןַארַאֿפ ללכב זיא ?טקידנעעג

 סָאװ ,טענַאלּפ םעד ןענוֿפעגסױא ץעמע טָאה

 טנעקרעד םיא ץעמע טָאה 1 רערט ַא טֿפור עמ

 ?סָאװטע ןגיוזעגנַײא ןלַארטש ענַײז ןֹוא

 טכַאנ לב סָאװ .רעגעי ַא וצ ןכילגעג

 -- ,ץענגנַאֿפ ןיא ךיז ַײב זיא ןלַאֿפעגנַײרַא

 טכַארּפ רעדליוו רעד ןיא ךיא ןיב ןדנובעג

 ,ץענגנַאזעג רענעגייא רעטײרּפשרַאֿפ ןַײמ ןוֿפ

 -- ,םי םַײב ךיז ןשוק ,ןעלגָאװ ךיא געמ ןוא

 ,ןזיוה ָאד ןתמא רעד ןיא יו ַײס לעוו'כ

 ,םעט ןייק טינ רערעמ "טייקנייש" ןיא ליֿפ ךיא

 ,ןזיור ןוֿפ רעשימייה רימ זיא עטָאלב ַא

 ,יד יו טיײקירָאװ עטייווצ ןייק ָאטינ

 ,ןֿפָארטס עקידרעדָא ענַײמ ןיא טלַאװק סָאװ

 ,ינק ןַײמ ןיא שרוֿפמה םש םעד טגנערב יז

 ןֿפָאלרעד זיא'ס ּווװ טרָאד ןבעוושרעד לָאז ךיא

 ,ךַלא לב דניצַא ןוא ,ןטכעניקיבייא רעד

 ,הליחמ טעב ךיא ,עמערַאװ ןטלַאטשעג

 ,ךַײלגרַאֿפ םענעטָארעג טינ רעדעי רַאֿפ

 ; עליטש יצ עקיצלירג ןעמַארג עלַא רַאֿפ

 טנָאמ סָאװ ,קיזומ ןיא הסיסג סלרוֿבד רַאֿפ

 ןדנילב םַײב ןוא .תורוש יד ןיא ןוקיּת ַא

 טנָאזירָאה םענוֿפ ןרעטש עלַא סָאװ

 .ןדניצ טינ טײקטרעטצניֿפרַאֿפ ןַײז ןענעק ייז

 -- ,גיצ רעד ַײב טעכיוא גנובעגרַאֿפ טעב ךיא

 ,ןעליוק יז טֿפרַאדַאב טינ עקַאט רשֿפא בָאה'כ

 ,גיוו ןיא למדָא ,הילדג ,לחומ ַײז

 - .םלוע רערָאג ,שורּפ רענעטעמרַאּפ וד
 טסורב ןַײד רימ ןיא טּפַאלק'ס 1 עילָאֿפ וטסיב ּווװ

 .עדנו-ענ ןגעוו-המחלמכָאנ ףיוא

 טזומעג בָאה ךיא ,םתס ןעגנוזעג טינ בָאה'כ

 !עדַאילַאנַאק יד ךיז ןוֿפ ןעיָאװסױרַא

 1947-1945 ,זירַאּפ-שזדָאל-עװקסָאמ ןיא ןבירשעג
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 סַאג עשידיי





 םיתמה תיחַּת

 חישמ לש רֿפוש םעד טכוזעג בָאה ךיא

 ,טעטש עטנערבענּפָא ןיא ,זָארג ןקעלֿפ ןיא

 טדערעג טָאה .םירֿבח ןקעווֿפױא םוצ

 : המשנ עקינייב ןַײמ

 ךיא ילג טָא ,עז
 ,ןיילא ריד ןיא

 ? ןסיורד ןיא ךימ וטסכוז סָאװ

 ןסיורג ןיא ךיא בָאה

 | ןרָאצ ןטדימשעגנַײא

 ,טסַײג ןַײמ בַײל םענוֿפ ןפירעגסױרַא

 ןרָאה ןֿפרַאש א יו

 היח רעקידעבעל א ןוֿפ

 : ןזָאלב ןבױהעגנָא ןוא

 ,העיקּת

 .םירֿבכש

 .עַײרֿפ 8 טציא זיא טלעוו יד ,קידעבעל טרעוו

 םירֿפק יד ןיא ןַײזטינ רעַײא רעביא טזָאל

 .גננשטנעב טימ סױרַא טגנירּפש ןוא

 ןייר יו ,טעז

 !ןרעטש יד ךַײא ןגעוו ןוֿפ ךיז ןגיוו סע

 ךַײמ ַא יו ןעמּוװשעגּפָא זיא
 ןיימש ןוא זָארג טימ דרע יד
 : ןרעהרעד ןָאמעג ךיא בָאה דיירנשטנעמ ןוא
 ! אממ זיא דרע ןַײד ,קעװַא ,טינ ןליוו רימ --
 ! טַײרֿפַאב זדנוא לָאמ ןייא ןעמ טָאה ןריובעג ןַײז וצ ףָארטש ןוֿפ --
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 עװקסָאמ
1045 

 ,טַײצ ןַײד טינ ןֿפרַאד רימ --

 עמָאל ,עדנילב ןַײד

 ,ןרעטש יד טינ ןוא

 ! יז יוו רעמ טרעמיש טכילמוא רעזדנוא

 ,רימ ןענעז סָאד רָאװ יד ---

 !ײגרַאֿפ ,רענעטמלָאשרַאֿפ םיורט וד

 .המחלמ ןַײד זיא טליּפשעגסױא ןוא טליּפשרַאֿפ

 רעטרעהעגיטינ א םיטש א טימ ,רענייא זיולב

 טָאה ךימ ,דלַאװ ַא ןוֿפ ןעולב סָאד יו

 -- -- רעטרעשַאב ,סיוא ךימ זייל :ןֿפורעג טקנעברַאֿפ

 ? טָאבעג ןַײד ןכרָאה לָאז ךיא ,ומסיב רעוו --

 .טָאג : טרעֿפטנעעג רימ טָאה ךַארּפשנזָארג ןוא
 .רעטרעוו ענַײד ןיא טבעלעג לָאמ ַא בָאה ךיא
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 ןגער ַא ןעגנַאגעג זיא לָאמ ַא

 .ןגער 8 ןעגנַאגעג זיא לָאמ ַא
 ןֿפָארמעג רעגניֿפ-רעסַאװ רעדעי ןַײז טָאה
 .זָארג ןטסדנימ ַא ןוֿפ שינעטלעהַאב יד
 -- ןֿפָארטעג

 דרע רעד ןוֿפ סױרַא זָארג סָאד זיא

 ,דײלקרעסַאװ ַא ןיא
 ,דיילקנענוז ַא ןיא
 זיור עפַײװ יד ןעמּוװשעגפױרַא זיא

 ךעלטעלב ענעקָארשרעד טימ טּפַאכעגמורַא
 ,םירט ןרעהרעד םַײב לדיימ טעקַאנ ַא יו
 ןבעגעגרעטנוא ךיז םיױבלשנַײװ רעד טָאה
 ןּפיל ענַײז ןוֿפ ןּפינקעגסױרַא ןוא
 ,לשנַײװ עקילַארטש יד

 לשנַײוװ-ןשוק יד
 .ןיילַא ךיז רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 ? טקרעמַאב סע טסָאה וד
 ! ןדָאש ַא -- ןיינ ביוא

 ,ןגער ןטימ טײרֿפעג ךיז דרע יד רָאג טָאה סע

 מיה ענעיורטש עסַײװ ןיא ןשמנעמ זיולב

 ןֿפַאלעג ןענעז
 טירט ענעשריה טימ

 רעכיג ןוא ךיג

 ,רעיוט םענרעזעלג םוצ

 ביורמ ןיא טעמושזעג טָאה לרעטעוו א ווו

 .רעיוא ןיא ןַײרַא טלַאֿפ סָאװ ,גילֿפ א יו

 .ןגער 8 ןעגנַאנעג זיא לָאמ ַא

 -- טנַײה
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 ,ןגער ןייק רעמ ָאטינ זיא
 ,דנַײרֿפ רעביל ןַײמ

 ? טקרעמַאב סע טסָאה וד
 ! ןדָאש ַא --- ןיינ ביוא

 ןגער ַא טָאטשנַא
 טמוק ,םייג
 דרע רעד וצ ּפָארַא טלקנוט ,ןקלָאװ א
 .רעגניֿפ עקיניּפש טימ טעטש טרירַאב ןוא

 ? טקרעמַאב סע טסָאה וד
 ! ןדָאש א -- ןיינ ביוא

 .ןיצ םנּפָארמ יו םייגעצ ןקלָאװ רעד

 .ןדָאב םעד טקנעווש
 ,רעזַײה יד טשַאװ
 -- ביוטש םעד ןּפעטשעצ סנּפָארט יד זַא ןוא
 רעזַײה עטשטיינקעצ יד סױרַא ןעמיווש
 ,ןדָאל עטקַאהרַאֿפ טימ
 ,םנקָאה עמרעווַאשזרַאֿפ

 -- רעכעד עשימייה טָאטשנַא ןוא
 ןעניוטש
 .ןצילב ךעלטניב יו רענרעד עצראװש

 רהטמ םנּפָארט יד ןענעז טלַאמעד ןוא
 טייקטסוּפ ץלוֿפ יד
 .םנקָאה יד ףיוא טגנעה סָאװ
 טיה ענעיורטש עסַײװ יד רעמ ָאטינ
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 ,רעיוט םוצ ןֿפױל סָאװ
 - ,רעיוט םענרעזעלג םוצ

 ? טקרעמַאב סע טסָאה וד
 ! ןדָאש ַא --- ןיינ ביוא

 ,סנּפָארט ןענָאילימ

 סנּפָארט ליֿפ ױזַא)
 ןשטמנעמ לֿפױװ

 (דרע רעד ףיוא ןלעֿפ סע

 ,ךיז ןעיצ
 ןעלרינש

 - ןעשרוש

 ןעלזיר

 ,ןיהַא ,ןיהא

 ,רעדינ רעקיבייא רעד וצ

 ,םנּפָארט עלַא ןוֿפ רעטָאֿפ ןטלַארוא םוצ

 -- ייז רעטניהַא רָאנ
 ,ייוו ,ייוו

 ,ןזָארנ ןייק םױרַא טינ רעמ ןזָארג

 ,גנולמילב ןייק סױרַא טינ רעמ טלמילב

 ,געוו א טבַײלב סע רָאנ

 ,געו רעטבראקעצ ַא

 ,ןריֿפ וצ ןיהּוװ געווסיוא ןייק טינ טָאה סָאװ

 : עװקסַאמ
 -- ףיוא טיינ ןגיוב-ןגער ןייק טינ ןוא לירּפַא ןט8

 .ןרילָאק ןביז ןיא טסױוֿפ רענרענייטש ַא רָא 6
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 רענרעד עצרַאװש

 רענרעד ןסקַאװ סע
 -- זיוה סעמַאמ ןַײמ ףיוא
 !ןקילב עטציּפשעגנָא ,עלוד םנטכענ םעד
 --- ךיא ןוא
 ,זיוה ךיא טייקיכעטש רעייז ףיוא
 ןוקיּת ַא ןוז ךיא
 ,רענרעד עצרַאוװש יד ןיא

 טסַײג סעמאמ ןַײמ
 .םיא ליֿפ ךיא --- ,ייז ףיוא טגנעה ךָאנ

 .םיליהּת ןַײמ טציא ןענעז רענרעד עצראווש יד

 -- טכַאנ ֿברע ןוא

 -- ,ןרערט ןוֿפ טינ ןסייוו ןעיוט יד זיולב ןעוו

 ,ייז וצ ףורַא ךיא רעטעלק

 ,הנווּכ טימ קיטייוו

 ,רעטרעוו יד ףיוא סנקלָאװ -- ןּפיל ענַײמ ןוא

 .הנֿבל עשימייה ַא סיוא ןעלּפַאלּפ |

 םעד וצ

 רענרעד עצרַאװש יד טצנַאלֿפעג טָאה סָאװ

 | : ךיא םעב

 ,ןצנַאלֿפרַאֿפ יז יוו ךיוא ךימ וט

 ,ןבעל ָאד ליוו ךיא

 ,טונ ,ָאד רימ זיא טוג
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 ענליוו
 יימ

1945 

 ,םיוא ךיז וט ךיא
 ,ןצנַאמ םענ !

 ,ןצנַאמ
 2 קי ר ,ןצנַאמ
 ,טולב ןַײמ טימ ןעילב רענרעד יד זיב

 ,ןבעל ָאד ליוו ךיא

 .טוג ,ָאד רימ זיא טונ
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 ענליוו
1845 

 ףלָאװ רעזייל ֹוצ

 ,דבח עקטָאמ ןוא ֿבויא ןוֿפ גנילמַאטש רעקיטכַארּפ וד
 -- ,רעיוט םענעדרע ןַא ףיוא ,סָאג עשידִיי ףיוא ןסקַאוועג
 ,דַאבאכשַא קעה ןיא טקיטכַאננײאמנזױטרַאֿפ ךיד טָאה רעוו
 ? רעױדַאב סמענייק ןָא ןברַאטש וצ ,טייקנייש טימ טרעגנוחהרַאֿפ

 טכַאנרַאֿפ עלַא טסגעלֿפ .םענורב ןשימייח ןבעל ייטש ךיא
 קינַאג םוצ ןענַאד ןוֿפ ,םסרעמע ענרעצליה-קידנעניר טימ
 : טכַאד רימ ןוא .ףיוה ןמעשזַאסרַאֿפ םעד רָאג ןעלרעּפכרודַא
 ,קינַארַאֿפ ןענעז ייז ,לרעּפ יד ךָאנ ןעק עמ ןעניֿפעג

 .ןָא םיא קוק .מולב טימ סרעמע ייווצ רעקיוה ַא טציא טגָארמ סע
 ,עילַאװַאּפ ,סנּפָארט יד קילדעװ ךיז ןטָאש ךיא לבימש םוצ
 | ןָארט םענעדלָאגניג סהמלש יַאדמשַא רעד יו ױזַא
 .עילָאּפָארטעמ ןַײד קיטשרעביוצ טימ רעקיוה רעד טָאה טּפַאכרַאֿפ

 !םיוועג ,רעקיוה ַא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ךיז רע טָאה ענשימוא
 .ןכש רעד ךיד טָאה סע ןוימבמס רעטניהַא ןֿפרָאװרַאֿפ
 .םיֿפ עשרעניה ענַײז טלַאהאב ,סרעמע יד ןוֿפ טקנירט רע
 !ןוחצנ םוצ ייוו ,ָא .רעגניֿפ ןַײז ףיוא טצילב גנירלגיז ןַײד

 !טייק א ףיוא טלַאה רע סָאװ ץַאק ענעפקניֿפס ןַײד זיא טָא רָאנ
 ,לגרָא ןֵא יו סױרַא ןעגנַאלק יז טכַײרּפ ? ףלָאװ רעזייל זיא ווו --
 טייהרעדנילב גנורּפש ַא טיג ץַאק יד .רעקיוה רעד ךיז טקערשרעד'ס
 ,לגרָאג ןֿפױא םיא ַײב ןעמַארג ענַײד םירג םימ טעקוַאימ ןוא
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 ענליוו
1045 

 רעניד-ןצעג םוצ

 ? טָאג ןַײד ךָאנ וטסקנעב ,רעניד-ןצעג

 ןצלָאמשעג בלאק 8 ךיז רַאֿפ טסַײנ ןַײד ןוֿפ טסָאה --- דלָאג םיוא טינ

 ,ןצלָאטש עקידעּפירקס ףיוא בלַאק ןרַאֿפ טסרעּפיח וד ןוא

 ,טָאבעג ןעצ ןעגנערב ריד ףױרַא זיא לאוג רעד ןעוו

 ,ןייצ יד ףיוא זיילסיוא טימ תעשב ןוא

 -- רעדינ רעד וצ ןלַײא טעוו רע ,ןלַארטש ןוֿפ ברַאג ַא יוו

 רעדירב עדייב טנעז ריא זַא ,רעמ ןענעקרעד טינ רע טעוו

 .ןײלַא וד יו טצעגרַאֿפ ,טנײלקרַאֿפ ךיז ןליפרעד ןוא

 בלַאז רעקידנענערב סרעיורט םעד זיב

 ןעמָארטשאב ךעלרעמָאי לארׂשי-עמש ַא טימ ךיד טעוו

 ,ןעמָאנ ןַײד ןוֿפ טייחדניק יד ןעזרעד קירוצ טסעוו וד ןוא

 .בלאק 8 ףיוא המשנ יד ןטיברַאֿפ טסָאה סָאװ ,וד
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1945 

 ּפָאק ןיא לרעדָא םעניד םוצ

 .ןצנַאג ןיא ךיז ךיא ױרטרַאֿפ ּפָאק ןיא לרעדָא םעניד םוצ

 .ביומש ןקידנעגניז-קילָאטשירק ןַײז ןיא טרענ ךיז טרָאװ ןַײמ

 - =- ןצנַאלֿפרַאֿפ ליוו לבריוו רעד סָאװ ,תומכח ןביז עלַא ןוא

 | .ביוש א ןָא לגָאה יו עטלנילֿפטנַא ּפָא ןלַאֿפ ייז

 ,ןשלַאֿפ טינ ךיז ןיא לָאז סָאװ ,קַאמשעג ןייא ןוֿפ טרָאװ סָאד ביל ךיא
 ,םעמ ןדמערֿפ טימ דירביה ןרעיוז-ןוא-סיז ןייק טינ ןוא
 --- ןיוש לַאֿפ ךיא יצ ןּפיר ענַײמ ףיוא ךיוח ךיא גיומש יצ ,םנייא ץלַא
 .םַאלֿפ לקיטש א -- טוט ןוֿפ לּפַאצרַאװש ןיא .סנַײמ זיא טרָאוװ סָאד

 .טייקניילק ןַײז ךָאנ רעסערג זיא --- רוד ןַײמ ןַײז טינ לָאז סע םיורג יוו

 ,טכַארּפ ןוא םייקסואימ ןַײז רָאנ טימ טרָאװ סָאד זיא קיביײא רָאנ

 : טייקנייש עטצעל ךיא ױרטרַאֿפ ּפָאק ןיא לרעדָא םעניד םוצ

 ..טכַאנ רעד ןוֿפ ןרעטש ןטצעל םעד ,זָארג לטניב א .טניוו א
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 ןגַלװש עטקעלּפטנַא-טינ סָאד טכוזעג בָאה ךיא

 -- ןגייווש עטקעלּפטנַא-טינ סָאד טכוזעג בָאה ךיא

 - ,טרָאװ םוצ ךיז ןטנורגרעד םעד ךרוד ידּכ

 ןײגַײברַאֿפ למערעוו א ןעזעג ךיא בָאה

 .טרָאהַאב ןַיײשלרעּפ טימ ,דיײלקנזָארנ ןיא

 ,רעדנירגַאב א סנגַײוװש םעד ןַײז טלָאװ רע יו

 .ךיז ןוֿפ שיורעגמוא רעד ןַײז טלָאװ רע יו

 רעדנילב א זיא םערָאװ ַא ,טגָאז ןעמ שטָאכ ןוא

 .ךירקענ טסדנימ ןַײז טּפיהעגכָאנ םיא ךיא בָאה

 טייקניד רעטֿפרַאשעגנָא סרעסעמ ַא ףיוא יו

 ןיילּפ ןטזָארגַאב ףיוא ןגיוצעג רע טָאה

 ,טייקנירג רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד טויּפשעגכרוד ןוא

 ןייטש א וצ טלגָאװרעד ךימ טָאה רע זיב

 :ןכָאמ עטעלָאיֿפ ןיא טדימשענ םיוכרוד

 "! טלַאּפשעצ --- ןייטש םעד םענ ,ןגַײװש סָאד טניווו ָאד"

 ןכָארקרַאֿפ ןייטש ןיא זיא לכיימש ַא טימ ןוא

 ,דלַאװ ןיא טזָאלעג ךימ ןוא לרעכירק סָאד

 ,סמערָא ענַײמ ןיא טקירדעג ןייטש םעד בָאה ךיא

 .רערט רעטילגעגנָא ןַײמ טימ טרעיובעג

 סמערָאװ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ גָאזעג סָאד יו

 .רעהא ךימ ןעגנערב טלָאװ ןיײלַא טָאג רָאנ

 -- ןברַאש ןַײמ טימ טרעמַאהעג ןייטש ןיא בָאה ךיא

 (!טינַארג םוצ הליֿפּת ןַײמ ןעוועג זיא סָאד)

 -- ןברַאֿפ ץלַא ןרױלרַאֿפ בָאה ךיא ןעוו ןוא

 ,טימ ןַײז טלַארּפעגֿפױא טָאה רערט עט צעל ןַײמ
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 עווקסָאמ
 ינוי

1045 

 לקנוֿפ ןדלָאג א :ןעשעג זיא רעדנּוװו ןוא
 ,גנוצ עממיילעג ןַײמ ןגיוושעגכרוד טָאה
 לקנומעג ןקישַא ןיא טלעוו יד רָאג ןוא
 גנוי ןוא קידתישארב ןעגנַאגעגֿפױא זיא
 ןגַײװש סָאד טָאה סָאד .טסַײג ןַײמ טימ ןעמַאזוצ
 .םױרטרַאֿפ שירעטַאֿפ רימ טרָאוװ-ךאלמ ןַײז
 ,ןגַײטש ,ןגַײמש ןענעק ןיוש ךיא לעוו דניצַא
 .מיוט רעד טינ טרעטעלקרעד סע ּווװ ,ןיהַא
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 ןביולג רעזדנוא

 טײקטלַא ןוֿפ טיולבעגכרוד עמייש ַא זיא ןביולג רעזדנוא

 .רקש ןטימ ןטכַאלש ןריֿפ םיקוסּפ עטילבטנַא ּווװ

 ,רעקעלּפטנַא רעקיטכַאמ זיא טרָאװ ןבירעגסיוא ןַא וו

 ,טײקמלַארטשעצ עקיֿפוס-ןיא -- שינעלקנוט עקידמענורב

 ,תכורּפ ַא ןוֿפ טסענ ןיא ביומ א זיא הרוֿבג רעזדנוא
 למעמש ןוא טָאטש רעטיומ רעביא טרעטַאלֿפעגכָאנ ריא בָאה'כ
 לטעלב עקידעבעל סָאד עלעקסיּפ ןיא : ןעזעג ןוא
 ,תוחוּכ עמנערבענּפָא יד קירוצ ןגנילירֿפַאב טמענ

 ןענַאװ ןוֿפ ,דרע עטסָארּפ לֿפַײה ַא זיא טֿפַאשקנעב רעזדנוא

 ,תוירבדימ טימ טלגנירַאב םיוב-ןכנת ַא טלמיח'ס

 -- םעירָאעמ ערעכיז-קילגמוא עלַא סיעכהל ןוא עווקסאמ

 .ןענַאװארַאק ,ןענַאװַארַאק וצ ןיחַא ךיז ןעוצ 15
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 עװקסָאמ

 רעבמעווַאנ

1045 

 רעטכַײל רעד

 ,גנועז ַא ןעזעג בָאה ךיא ןוא ..
 ,דײשַאב ריא טינ סייוו ךיא רָאנ
 ,גנועז יד טציא רימ טקעלּפטנַא רעוו
 ? ךיירֿפ יצ ,רימ רעיורט יז טגנערב

 .רעטכַײל א טקעטש רענרעד ןשיווצ

 טכירק רע -- סקידעבעל ַא יו

 רעטכַײֿפ קיּפעלק ַא בורג ַא ןוֿפ

 .טכיל ַא ןוֿפ ןורּכז ןָא

 ,רעטנענ ,רעטנענ ,רעטנענ ךיא ןַאּפש

 | ,סנירג ןקיטנװָא ןכרוד

 רעטדנעלברַאֿפ ַא גנועז רעד ןוֿפ

 .סניֿפעג שילרעטסיוא ןַײײמ וצ

 רעטכַײל םעד סױרַא יצ ךיא ןוא

 -- ,טכַארט סרעטומ ןוֿפ דניק ַא יו

 רע טכַײל רעגניֿפ ענַײמ ןיא טשרע

 ,טכַאנ יד טציײלֿפ ןיוש םורַא שטָאכ

 ןסקאו עלעג סיוא טכיל ַא ןוא

 .טיוה רעלעה ןוֿפ ךיוא ךיז טזַײוװו

 ,טיונק ריא ןָא דניצ .קנוֿפ ַא טלַאֿפ

 ןסקאװ ,ןסקַאו טמענ טכיל יד ןוא

 ,טָאמש רעביא ,רעמייב רעביא
 .ןכייה עקידנרעמש יד ןיא

 ,דוס ַא טבַײלב --- יז טכוז ןעמעוו
 .ןכיירגרעד טינ טרָאד ןעק ךיא לַײוװ
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 - עוװקסַאמ

1046 

 ןבעל רעסעב

 ןטלַאהַאב ךיז ןעמוק ןשטנעמ ליֿפ ױזַא
 -- םולח לציּפ ןַײמ ןיא םערוטש-לגָאה ןוֿפ
 ,תיבה-לעב ןוא ץוש רעייז ןיב ךיא זַא

 ןטלַאטשעג יד .ןּפעלשרַאֿפ ךיא לָאז לָאסכַאנ

 ? סָאמ א ןָא ןוא טַײצ ןָא דנַאלנטַאש ןיא

 .ןבעל רעסעב

 -- שימָאק ןוא שילרעטסיוא ןעזסיוא ךָאד לעװ ךיא

 ,ןקז 8 ןוֿפ עטָאּפַאק 8 ןיא דניק א
 .טלעוו יד ךיז ןָאטנָא םעוו בַײל ןַײמ ףיוא ןעוו
 --- שימודס ןימ ױזַא טינ רֿבק ןיא ןַײז געמ

 .טלעטמשרַאֿפ ןַײז האנה ןַײמ יוװ ַײס םעוו
 ,ןבעל רעסעב

 ,עינָאגא ןיא ןעיײרש ןלעוװ ןשטנעמ יד

 ,טינ טמוק רעפַאװ-בָאגוצ ןייק ןעוו ןלַאוװק יו

 :לוק רעדנַא ןַא טימ רענייא רעדעיא

 ,ינּתֿבזּע המל ,רעטכיד ,רעטכיד ,ָא

 4!לָאמ עלא ףיוא טזָאלרַאֿפ ךימ וטסָאה סָאװ

 .ןבעל רעסעב
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 עװקסַאמ
1040 

 ףוג רעד זיא קידלוש

 .ליומ ןעמורק ןוא טיוה רעטלַאק טימ ףוג רעד זיא קידלוש

 ,ליוק רעד ַײברעד רָאנ ,קידלוש טינרָאג זיא ףוג רעד ,ןיינ

 רעדניצַא רעווש ךיא -- ליוק רעד טינ

 : רעדניז רעד ךיא ןיב ןיײלַא זַא

 ,.ליוק ןטימ טלצירקעג ףוג ןטַאלג ןֿפױא בָאה ךיא

 ,טיהרעטנַאקַאב טינ טמעראװעג ףוג רעד טָאה רעירֿפ
 .טײקרַאֿפ ךיז וצ ןוא ןרױרֿפרַאֿפ טַײז ןַײמ ַײב --- רעטעּפש
 הסיסג רעד ךָאנ טָאה טסַײג ןַײז רָאנ
 --- ,הסיֿפּת ןוֿפ סױרַא טנעקעג םינ
 .טײרֿפרעד טסַײג םעד ןוא ןבירשעג םוג ןֿפױא ךיא בָאה

 .םי ןיא ןוז יד יו ןעגנַאגרַאֿפ דיל סָאד זיא ץעגרע

 .םּתסמ סע טמולח לרעּפ ןוא טולב ןוֿפ קעד א ףיוא

 לקנוט רעד ןיא ,הסיֿפּת רעד ןיא

 ,לקנוֿפ א טבעװשעגמורַא טָאה

 ,םַאלֿפ םוצ ךיז ןפירעג ןוא ָאכע םעד טרעהענוצ

 ,טנעקעג טינ ןבַײלברַאֿפ דיל םענָא טָאה ףונ רעד רָאנ

 . .םנעוו עטדימשעג יד ןעמווושעגכרוד קיצילב רע זיא

 -- ןבילבעג ךיא ןיב ליוק ןטימ

 ,ןבירשעג סָאװ ןסעגרַאֿפ ןיוש

 ,טנעה יד יָאוועג 8 טימ טניח יוװ ךיז ןסַײר סע ןוא
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 םודס ןיא

 רעיוט רעגרובנעדנַארב

 געטש רעדעי ףיוא סױרָאֿפ רימ סע טבעווש רעוו |

  ?ןַײז לגר הלוע טינ לָאז ורמוא ןַײמ ווא

 ,געז ןוא קַאה ןוֿפ שירֿפ ,רעױט-ָאטעג ַא --

 .ןַײז לגענ ענַײז ןטלָאװ ןגיוא ענַײמ יו

 ךייה רעד ןיא ןוא ,דרע רעד ףיוא רעיוט ַא
 ,רענעלַאטעמ ַא ךאלמ ַא טגָארט ךימ ןיחּווװ
 ,ךיירג א רימ רע טיג ןרעטש יד ַײב ךיוא
 ,רָאנ הלגתנ טרעוו חמש לקיטש ַא ּווװ ןוא

 ,ּפעק ןוא ּפעק ןוא ּפעק :רעױט ןכרוד ןוא
 ,קידעבעל יו זיא ,רענַײמ זיא ּפָאק רעדעי ןוא
 -- ּפערט םנקלָאװ יד ףיוא רעדינ ךיא ןעוו ןוא
 .קידעבעווש רעטנורַא ךיוא ךיז טזָאל רעיוט רעד

 --- ןילרעב ןרעטצניֿפ ןיא ןיוש ךיא ןַאּפש ןוא

 ;רע טלדנַאװ קידנעמש יו סױרָאֿפ רימ רעיוט רעד

 ,ןיז םעד ןיוש ןרױלרַאֿפ ,ּפָא ךיז טלעטש ןוא

 ,רעטלדנאװרַאֿפ ַא רעיוט רעגרובנעדנארב ןיא

 -- ,םָארגָאּפ ַא ךימ טלָאװ סע ןגָאיכָאנ יו
 ,ןשימָאטש םעד ןוֿפ ,רעיוט ןוֿפ ךיז ךיא טלַאהַאב
 םודס רעד גנַאגרַאֿפנוז ןיא טּפמוז ןגעקטנא-|/

 .ןשיטָאג ַא ץיּפשרעטסױלק ַא טימ ןעמַאוצ 6
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 קרַאמ ןֿפױא

 ! קרַאמ ןֿפױא עּפָאריײא ןיא קישיור זיא'ס
 רע טָאה המשנ ןַײז .טלדנַאה רעגריב רעד

 ,קרַאמ טרעדנוה ַא רַאֿפ טרעכַאשרַאֿפ גנַאל ןיוש
 -- קרַאטש ןוא טמיושעצ ריב לֿפוק ַא ַײב ןוא = |

 .רעטָאֿפ ןַײז יא ןוא דניק ןַײז יא ןעקנורטרַאֿפ
 רוטּפ ןסיוועג ןַײז ןוֿפ רע זיא דניצַא
 .קרַאק ןֿפױא בױרקַאז ןלוֿפ ַא טנַארמ ןוא

 ,ףיורש ַא יו גרַאוושטנעמ ןכרוד ךיז יירד ךיא
 ; ןגיּפשרַאֿפ ןוא ערקירּפ רימ טרעוו טֿפַאשַײרֿפ ןַײמ
 ףיונוצ ךיז ךיא םענ קימייוו םעדעֿפ יו
 ףױקרַאֿפ ןוֿפ רעּפמילק-רעּפוק ןיא : ךרָאה ןוא
 .ןוגינ רעטַײװ ,רעטנעקַאב ַא םרעטיצ סע
 ןגיוו ןוא ךיז ןעדיוה ןעלסקַא רעביא ןוא
 .ףיוה ןַײמ ןוֿפ רעדיילק עטביורעגסיוא יד

 : טָאּפש ַא רַאֿפ ,לולָאװ ןוא .ץלַא ָאד טגירק עמ

 ,ענַײֿפ א עציפושז ענעסַאלטַא ןא

 ! רעד ךָאנ קיטנעק זיא'ס ּוװַא ,דיילק ַא

 דוס ןטימ טלמעלֿפַאב ךעלגניריוא ןוא

 .עניַײרקוא יצ ןלױוּפ ןיא טכיל-תבש ןוֿפ

 ענַײה ךירנייה ןוֿפ טסויב ַא .ץלַא ָאד טנירק עמ

 .טָארט רעדעי ףיוא טעמּכ -- ףייזנדָיי ןוא

 --- זַײמ יו ךיז ןערָאנ ןשטַײד יד שטָאכ ןוא

 ,תונתמ ערעייז ןוֿפ טדנעלב עּפָאריײא

 ,זַײּפש רַאֿפ טיוחנשטנעמ ןיא ךוב ַא טֿפױק עמ

 זַײרּפ רעד רָאהנעױרֿפ ןוֿפ קירטש ַא זיא'ס ןוא

 ! ! תונמאנב -- קַאבַאט רענַאקירעמַא

 סענָאז עלַא ךרוד טציײלֿפ רע .לוֿפ זיא קרַאמ רעד

 .זַײרּפש ךיא ּווװ הרוחס ןַײז רָאֿפ רימ טנייל ןוא
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 ןילרעב
 רַאורבעּפ

1046 

 -- ,לַאשעג 8 ךיז טגָארט הרוחפ רעד ןוֿפ רָאנ
 ןכארּפש עטנערברַאֿפ םעד ןיא ךיז ןקעוו סָאד
 לַאג ןיא ייז ןעלדנַאװרַאֿפ טולב ןַײמ רָאג ןוא
 .לַאװק רעטמסרַאֿפ א יו רימ ןיא טציײלֿפ סָאװ

 ןכאוורעד טמענ ןגָאוװ-רענוד ַא יו ןוא

 --ןכֿאו עטיוט ןוֿפלַאנָאיצאנרעטניא רעד

 .לַאנַאיצַאנרעטניא ןוֿפ שרַאמ ןיא ייג ךיא .
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 לַאנובירט רעגרעבנרינ ןרַאֿפ

 .ןענָאילימ רַאֿפ טֿפַאשטכערעג ןָאמ ךיא : טגָאז עמ

 - -- ,העש יד טָא ןבַײלברַאֿפ טעװ קיביײא זַא

 -- ,ָאטינ ךָאד ןענעז ןענָאילימ יד רָאנ

 ?ןענָאמ ךיא ןעק טֿפַאשטכערעג א רַאֿפ סָאװ זיא

 - קָאלייש רעכַאֿפטנזױט 8 ןַײז רָאנ ףרַאד ךיא |

 .דרע רעד ןוֿפ תועשיר יד ןדַײנשסיױא ףיוא

 ,דרעווש ַאזַא ןדימש ךָאנ טסעוו וד !קלָאֿפ ןַײמ ---

 -- -- !קלח םעד ןענָאמֿפױא םוצ ךַאווש זיא טָאג ביוא

 ןרַאֿפ ןגָאז תודע ןַײמ ךָאנ ,1946 רַאורבעֿפ ןטס27 ,גרעבנרינ
 ,לַאנובירט ןשירעטילימ ןלַאנָאיצַאנרעטניא
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 גרעבנריג

 ץרַאמ

1048 

 סרעגענ ַײרד

 ,ןייצ עכעלײרֿפ טימ ןוא טיוה טָאטשנַא טכַאנ טימ םרעגענ ַײרד

 --- ,ץּפָאקָא ןוֿפ סױרַא טשרעקָא ךָאנ סרעגענ עקידוז ַײרד

 ןייר ןקיצומש םַײב ןוחצנ ןוֿפ ןַאֿפ יד ןעננעהעצ

 ,עּפַארײא רעביא סענעשעק יד ןיא טנעה טימ ןזַײרּפש ןוא

 ווַא טלָאװ ךיא יו !םכילע םולש :ייז וצ גָאז ךיא
 ,ןמכַארטַאכ ןוא ּפָא ךיז ןלעטש ייז .טנגעגַאב ןיוש ַײרד יד
 ,וׁש זד א ןיב ךיא זַא ,ורמוא ןַײמ ןָא טנעקרעד רענייא ןוא
 .ןטכַאלש ןוֿפ ץנַאלגּפָא טימ ןעלפַײװ ענַײז ץילב א ןביג סע

 טָאה רע יוװ ,גנָאג םענרעּפוק ןוֿפ ןושל ףיוא רע טלייצרעד

 ךלהמ ןטַײװ ַא ןוֿפ קנַאט ַא ףיוא טלַײאעג ןזלעב ןייק

 ,טָארד ןרעטניה טםעוועטארעג ןדִיי עשיכירג ןוא

 ,ךאלמ רעקיטיוהצרַאװש :םיא טשוקעג טָאה ױרֿפ ַא ענייא ןוא

 ךיוא ךיז טמענ ,טכיל ןוֿפ גָאינָא םַײב ןטָאש א -- רעטייווצ רעד

 -- טרעטעמשעצ רעיוט םעד טָאה רע ןעוו :עגר א ןענָאמרעד

 ,ךיור עלעציּפ א ןעמיוק םענוֿפ ךָאנ זיא ןעגנַאגעג

 .טרעטעלקעג למיח ןיא עקלַאיל ַא טימ דניק ַא טרָאד טלָאוװ'ס יו

 -- םיוה רעטנוא טולב ןַײז טלזיר סע יו טעז עמ -- רעטירד רעד

 .השעמ-תעב לדיל ַא טעשזדמַאשזד ענעסיברַאֿפ ןּפיל טימ

 : טיוט ןֿפױא ייחעלע -- סַאג ןיא ןשטנעמ יד ףיוא טקוק רע

 "! עסַײװ ןענעז זדנוא ַײב ןרערט יד סָאװ ,דנַײרֿפ ענַײמ ,דָאש א" --
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 ץַאלַאּפ סרעכַײרטש ןיא

 ,ןָאֿפ ַא טיולב ץַאלַאּפ םרעכַײרטש רעביא

 .למיה ןרָאנ םעד סױרַא ךיז ןוֿפ טלַאװק

 ןָא טמוק ףיוה םענוֿפ לדיימ ַא ןוא

 למילב ַא ןוא ,סרעמע עלוֿפ ייווצ טימ

 .םָאצ ןיא טצנַאלֿפעגנַײא

 :ּפָאק םעד וצ טלקַאש

 ! גנוניווװ ןיא זדנוא וצ טמוק-טמוק ?ריא טנעז סָאד --

 -- סָאלש ןטצינשעג טיור ןיא ךימ יז טגנערב

 .םיא ןָא סעקינרעגַאל קיצכעז ןליֿפ
 "תיבה-לעב" רעד גרעבנרינ ןיא טגיל'ס)

 ,(םינּפ ןקידעבַאשז םענירג ַא טימ
 רעוו ,ָא ,טנַאװ רעד ןוֿפ

 ? רעהַא ּפָארַא טקוק
 ,גנוניומש ןוא ייוו טימ קילב א טֿפרַאװ ץרּפ

 : טכַא טנזיוט קיצנַײנ רעמונ רעד טגָאז

 ! אבה-ךורב ןוא ,טסַאג ,אבה-ךורב --

 ,טכַאד רימ יוו ,ןשטנווועג ןַײז טלָאװ סע

 .ַאבַאס ןָאט גנוז ַא לָאז דוֿבּכל ךַײא

 ,גניז ,אבאס ,אבַאט

 .גניר ַא ןיא ןעמ טעב

 .?ןעגנַאגרַאֿפ טינ ןענעז רימ" דיל סָאד גניז

 קינָאלַאס ןוֿפ גנַאז עצראווש יד ןוא

 ,ןגיוו ,ןגיוו ךיז טמענ ןוא סױרַא טילב

 קילב ריא ןוֿפ רענימ טינ רָאה ןייק זַא

 .ןוגינ ריא ןרעטַײל ,ןדַיײנש ךימ טוט

 טילג סָאוװו ביוש ןכרוד

 טילֿפ ,לגױֿפ ַא טילֿפ

 .ןעגנַאלק םלדיימ םעד טשעל ןטָאש ןַײז ןוא
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 טריפ

 רַאורבעפ

1040 

 ,קארעשזרעב רימ טױרטרַאֿפ ,דיל סָאד טָא --

 רעטכעוו רעד ןעוו ןעגנוזעג רימ ןבָאה
 ,קַאה ןַײז זדנוא רעביא ןבירמעג טָאה

 .רעטכעלעג טימ ןבירטעג םי םעד וצ
 -- טנַאּפשעג טינ טָאה'פ רעוו

 !טנַאה ַא טקַאהעגּפָא
 ,ןרױלרַאֿפ טנאה ַא טָאה ַאבַאס טעכיוא

 טזיורב ןבענרעד םי א יו ךיא רעה
 .ןדנולש ענַײז וצ טגָאיעג רעוו ךיא ןוא

 ,טסױֿפ ַא ךַאװ ןגעק ןבייח ךיא ווגרּפ
 .ןדנוװשרַאֿפ ,טקַאהעגּפָארַא טסױֿפ רעד זיא

 ,לַאֿפ ,ךיא לַאֿפ ,ךיא לַאֿפ

 לַאז --- ןיא ןַײרַא לַאֿפ

 .ןריובעג ייעס ףיוא יו ,ץַאלַאּפ םענוֿפ

 ,גוו ,ךיא ןיב ווו : ןיילַא ךיז ךיא גערפ

 ? ןעקניז ןַײײמ ןיא ןביוהרעד ךימ טָאה רעוו

 וק סרעכיַײרמש ןוֿפ ךלימ רימ טננערב ץעמע

 .ןעקנירט סע רָאט עמ זַא ,ךיז טרעווש רע ןוא

 טנָאנ טרָאד ןוז יד ןוא

 ,טנָאזירָאה םעד ַײב

 .הרונמ ענעדליג ַא זדנוא ףיוא טֿפרַאװ

 טסורב ןַײמ ןיא קיצכעז יד ןעמעטָא

 ,שיכַאלַאװ ןוא שיכירג ,שידנעלָאה ףיוא

 טמסּוװַאב רימ ןרעוו ןכַארּפש יד ןוא

 .שחלב ןכעלטיא רעֿפטנע ךיא זַא

 -- טנַאו רעד ןוֿפ ץרּפ

 ,טנַאה א רימ וצ טקערטש

 .אריוה ַא ןיא טלבריוו ץַאלַאּפ רעד ןוא
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 עדייז רענילרעב

 -- הנֿבל רעטלגָאװרַאֿפ ַא ןוֿפ לַארטש-לוגליג א יו

 ןגעקטנַא טכַאנ תוֿברוח רענילרעב יד ךרוד ךיא רעּפיה
 ,ענָאלָאק עטלקאוװרעד טינ רעדעיא טליש ךיא ןוא
 .ןגעלעג רעגנערבמוא סעמַאמ ןַײמ ריא רעטנוא טלָאװ'ס ךַײלג

 ,ןנע דומע ןַא יו רענייטש יד ךרוד ,הללק ,ךימ ריֿפ , --

 ?! םיוקמ רעוו ,םיוקמ רעוו ,ןענָאילימ ןוֿפ גנועז

 ,ןענָאמ ,ןטליש ןטימ ןיא טרעהחרעד ךיא בָאה םיטש ַא טשרע

 ,םיא ור ןַײז טביורעגוצ ןוא ןייטש ַא טקעוועג טלָאװ ךיא יו

 ,ןסַײר ךימ זדלַאה םעד רַאֿפ ןעמונעג רעוו טָאה "!לקינייא" ---

 "! חללק ןַײד םימ ןטלָאּפשעצ ףָאלש ןקירענייטש ןַײמ טסָאה"

 ,ןסַײר םענירג םענוֿפ ןדייז ןַײמ טנעקרעד בָאה ךיא ןוא

 .ץלָאּפ ןַײז טרירעגנָא ךימ טָאה לּפענ רעכייוו ַא יו

 ,ןדייז ןַײמ ןעזעג טינ רעדניצַא זיב לָאמ ןייק בָאה ךיא

 ,לטע --- עבָאב ןַײמ ןוא יתבש 'ר טסייה רע :טסווועג זיולב

 ,ןדע-ןג ןיא ןיוש קעווא רע זיא קירוצ רָאי קיצרעֿפ

 ,לטעטש ןקידהנֿבל ַא ןיא ֿבר ןזעוועג זיא

 ,רערעבעג ריא ןגעוו ןלייצרעד טגנעלֿפ עמַאמ ןַײמ רָאנ

 .םיׂשעמ עסיורג ענַײז טימ טבעלעג טָאה טנגעג יד זַא

 ,רערעק יד טימ ,רעטסוש יד טימ הרות טנרעלעג טָאה

 .םיא םַײנ ןייק ןעוועג טינ --- תומולח ןוֿפ ןושל סָאד ןוא

 ,אנקמ ןַײז וצ םיא --- שיסור ןקידלרעּפ 8 ףיוא

 ,ןעמָארגָאּפ תעשב טדנעוועג ךיז ןעיָאטסלָאט וצ רע טָאה

 אנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי ןוֿפ טָאג רעקידנטסיירט רעד ןוא

 .ןעמָאנ ןטימ טעמתחעג ןוא טרעֿפטנעעג ווירב ַא טָאה
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 ןילרעב
 ץרַאמ

0 

 רדסּכ רָאי קיסַײרד רע טָאה "םהרֿבא ןנמ" םוצ
 ; ןבירשעג ץלַא שוריּפ ַא זדנַאג ַא ןוֿפ רעדעֿפ א טימ
 : רעדייל ,טקידנערַאֿפ טינ ןוא קנַארק ןרָאװעג ףוס םַײב ןוא
 .ןבילברַאֿפ זיא ןעמַאמ רעד ַײב רעדעֿפ עטױלברַאֿפ יד

 עמַארַאק רעשיצירּפ ַא ןיא ,ץיּפשַאנ ןבייל ַײרד טימ
 .רַאסעֿפַארּפ םוצ םיא םריֿפעג ןילרעב ןייק טלָאמעד ןעמ טָאה
 -- ,ץטמַאּפַאק ןַײז רעטניה ןגױלֿפעגטימ זיא טיוט רעד רָאנ
 ,רעפעמ ןקידנדַײנש רעטנוא ןעגנַאגעגסױא זיא רע

 ,רעדנַאװ ןַײמ ןיא ךשמה ןַײז טנעקרעד םּתְסמ רע טָאה טציא
 :למערב ןטדנעשעג ןַײז טלגיזעגֿפױא טָאה ךולֿפ ןַײמ לַײוװ

 ,רעדנַא ןַא דרע ןַא ףיוא םולח ןַײמ ץנַאלֿפרַאֿפ ,טימ ךימ םענ" --

 .לטעטש ןוא טָאטש רעביא ןקלָאװ א טניוו רעד יו ךימ גָארט

 רעדניק ענַײד ןוא וד סָאװ ,דמַאז א ןַײז ךָאד זומ ץעגרע
 -- ,ןטרָאד ךימ גנערב : ךיד רעװשַאב ךיא .ןטליש טינ סע ןלעוו
 ,רעדניצַא טייקיבייא רעקידמערעוו ןוֿפ םיוא ךימ זייל
 "...ןטרָא טינ שינרעטצניֿפ רעד טָא ןיא רעמ ןיוש ןעק ךיא לַײװ

 ,רעסַאלב ,רעקידירדנילּכ ַאזַא ןָא ךימ טקוק רע ןוא

 ,רעֿפיט ,רעטנענ ,ןּפיר ענַײמ ןריראב טנעה ענַײז

 ,רעסַאװ ַא ןיא רעסַאװ ַא -- ןַײרַא רימ ןיא טמיווש רע ןוא

 .רעֿפיש ַא יו לרוג רעד ךיז טעדיוה ןדייב רעביא

 ; ,ריד ור ןעגנערב לעוו ךיא ןוא רימ ןיא טסיב ,עדייז ,עדייז"
 "!ןרָאי ענַײד עלַא ןצילב ענַײמ ןעלּפא יד ךרוד

 ,רעדור ןַײמ טעװערעקרַאֿפ ןילדעב ןוֿפ בָאה ךיא רעדייא

 .ןורּכול ןבירשרַאֿפ ָאד תורוש יד טָא ךיא בָאה
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 דנַאלשטַײד ןיא ןדִיי יד וצ

 ײוװָאלָאס רעד ךיוא וו ,דרע רעד טָא ףיוא

 ,ייג ךיא ןיהּווװ קַאה ַא יו רימ ךָאנ טֿפױל

 ןטָאררַאֿפ זדנוא טָאה'ס ּוװַא ,דרע רעד טָא ףיוא

 תוירק שיא יוװ ןוא לרוג רעד ןיילַא

 טָאטש ַא רַאֿפ קיטשדלָאנ ַא -- ,קלָאֿפ סָאד טֿפױקרַאֿפ

 --- ןטָאנקרַאֿפ זדנוא םענייא ןיא טעטש יד טימ ןוא

 -- םַאטש ןַײמ ןוֿפ סרעטילּפש ריא ,דרע רעד םָא ףיוא
 םי ןיא ּפָארַא ףיש ַא ןוֿפ ןשטנעמ יו
 -- טהיחרַאֿפ דליוו לזדניא ןַא וצ ןעמיוושרעד
 ,טדנּוװרַאֿפ ןוא קיצנייא ןעמּווושרעד ריא טנעז
 טנורג סהמשנ רעד ףיוא זיולב .טינרָאג טימ

 - .טײהַײרֿפ יד טכַארבעגמימ ריא טָאה טנעמיד יו

 .טרַאװ ריא .טינ םענייק יז טױרטרַאֿפ ריא רָאנ

 טראנעג ןטײהַײרֿפ ןבָאה לָאמ ןייא טינ

 .ןעמוג ןקירעגנוה ַא םס טימ טיורב יו

 ,דנאר םַײב ,ןצענערג יד ַײב יז טֿפַײלש ריא

 דנַאל םעד וצ רעבירַא יז טנרעטש ןוא

 .ןעמוקעג ןיוש םולח ןיא טנעז ריא ןיהווו

 --- לָאמ ַא רַאג יוװ ןַײז איֿבנ א ךיא טלָאװ
 לוק ַא רימ ןוֿפ טלָאװ טכעלטעגעגסױרַא
 :ןעלגילֿפ עציילּפ רעַײא ןיא טצנַאלֿפעגנַײא ןוא
 טנעז ריא רָאנ !עטצעל ןייק רעמ טינ טנעז ריא --

 טנעקרעד טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ עטשרע יד גרעבסדנַאל
 לירּפַא

 .ןעלגיז ןביז ןכָארבעגֿפױא ןוא ךי א ןַײז 1046
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 ןליזּפ ֹוצ

 ֹא

 !רענַײמ ןוֿפ דרעמייח ןוֿפ רעמסעווש ערעטלע וד
 .רענַײגיצ רעטקנעברַאֿפ ןַײד ַײנ'ס ףיוא טלגָאװ סע

 ןגעוו ענעשָאלרַאֿפ ענַײד רעביא ַײנ'ס ףיוא

 ,ןגער םענעזעוועג ןוֿפ ךורעג םעד ךוז ןוא

 ,םולח ןַײמ ןיא טבעלרַאֿפ ןוא טּפעלקרַאֿפ ןברַאֿפ יד

 םיא לָאמ ַא ןעקנורטעג בָאה ךיא סָאװ ,למיה ןַײד

 .עדנעגעל ןוא גנַאזעג-לגיײֿפ טימ ןעמַאזוצ

 ?ָאד ןעשעג זיא סָאװ רָאנ .ךיד ךוז ךיא ןליוּפ ןיא

 ןגיוזעג סָאװ ,ךַארּפש ןַײד ףיוא טינ רימ טסרעֿפטנע וד

 ןגיוא עטלגילֿפַאב ןוֿפ קסַאילב םעד יוװ ךיא בָאה |

 ןושל סעשטיוועקצימ .טֿפַאשטבילרַאֿפ רעטשרע ןיא

 .ןיוש ָאטינ זיא ץנַאלג ןַײז .קיביױטש ךימ טננענַאב

 סע םיורג טָאה ןעגנולקעג ןעוו ,לָאמ 8 יוװ טינ זיא'ס

 תוסוּכ ענעלָאטשירק -- .שידִיי טימ ןעמַאזוצ

 .םייחל ןטייווצ םעד םנייא וצ ךיז ןּפַאלק סָאוװ

 םויה דע ןטעָאּפ ענַײד ךיא בָאה ביל שטָאכ

 -- שואָי רעד ןגרַאװ טינ ךימ לָאז סע לֿפיװ ןוא

 .שועדַאט ןַאּפ לַאװק רעקינוז רעד ךימ טשירֿפרעד

 ,טנרעקרַאֿפ ןדָאב ןשימייה ןיא רעדלעוו יד

 טנרעלעג ןבעל ייז טָאה רע סָאװ ןשטנעמ יד

 .עילעּפַאק םלקנַאי ןיא טֿפַאשקנעב רעייז טנָאנ'ס ןוא

 ,ילעהנַא ןוֿפ טעָאּפ רעד ךיוא רימ זיא ביל ןוא

 ןטײלֿפ עטֿפושיּכרַאֿפ ןוֿפ טכעלֿפעג 8 --- ףוג ןַײז

 -- ןטייק עטרעּפמילקעצ טימ ּפָא רָאג ןכליה סָאװ

 .ןוֿפצ ןקיזַײא ןיא רעדירב ףיוא ןטייק יד

 ןֿפָארטס ענַײז ןעזעג בָאה'כ טניז סָאװ דיװרָאנ ךיוא

 טײקטלַא רעד ףיוא טצירקרַאֿפ ,עינרַאקנירט סרעקוֿפ ןיא

 טיײקטלַאוװקעצ יד רימ ףיוא טָאה --- טנעוו ענלּפרוּפ ןוֿפ

 ,טלמץלֿפעגֿפױא טכענ עשיחישמ ענַײז ןוֿפ

 .טלָאמעד םיא ןעגנוזַאב ןוא טינקעג בָאה ךיא זַא
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 ןדירי עלַא ךרוד ךימ טײלנַאב רעטציא זיב

 .ןדַיי רעוװעשרַאװ יד טקיליײה רע סָאװ ,דיל ןַײז

 הנעט ןייק טינ בָאה ןוא וליֿפַא לחומ ןיב

 ; עניימ ןעגנילמאטש יד ,רעגניז ענַײד ,ייז וצ

 ,טייקנייש ןַײד ןיא יוו טייקסואימ ןַײד ןיא טבילרַאֿפ

 .טײקנײלא ןיא ףלעוו ןשיווצ טניה יו ןעיָאוװו ייז

 -- ןֿפלַאוור ַא פ ךיז טווורּפעג ןבָאה ייז לֿפיװ רָאנ

 ,ןֿפלָאהעג טינ ץלַא טָאה ,ןֿפלָאהעג טינ ץלַא טָאה

 ,לשמל ,ןאיטשעיל יו ןעד טלָאװ יצ !לחומ ןיב

 ? לשָארֿפ ןַײד ,למילב ןַײד רעטייווצ ַא ןעגנוזַאב !

 ,תוילמּפ ןיא טזָאלבעצ טנוװָא רעד סָאוװ ,ןוז יד

 סעילַאװכ טַײז רענעי ףיוא ןעקנורטרעד עקנָאל ַא

 ? םיֿבורּכ יוו םולח ןיא ןצנַאט סָאװ ,סעזערב ןוא

 ? םיֿפוט ןב ןַאילוי יו ןטייווצ ַא וטסגָאמרַאֿפ

 ? טרעֿפטנערַאֿפ הריתס עקידנווו יד טָאה רעוו רָאנ

 טרעֿפטנעעגרעביא ךָאנ רקֿפה םעד ןענעז סע

 עטלַאגרַאֿפ ןעלגָאװ ייז .עטַײרֿפַאב טשרעקָא יד

 עטלא יד ןעלדיטש יד ַײב ןָא ךיז ןּפַאכ ןוא

 סנטַײצ רַאֿפ יו ױזַא) .ןעמייה ערעייז ןוֿפ

 םנטַײװ ןוא טנעָאנ ןוֿפ ןענעז סָאװ ,עטגָאיעג

 טרעמַאהעג דלַאגנייר סיוא ןּכשימ םוצ ןֿפָאלרעד

 .(םרעמַאלקרַאֿפ חבזמ ןוֿפ דנַאר םַײב ךיז טרָאד ןוא

 ,רעטסעווש יד ,רעדירב יד ןטַײברַאֿפ רענרעד שטָאכ

 .רעטסענ עֿבורח ,עמעֿפרׂשרַאֿפ ענַײד ןיא
 ,עביל טימ ןוא ץלַאז טימ ןוא טיורב טימ טָאטשנַא רַאנ

 חביס יד טינ גָאט ןקיטנַײה זיב ךיא ײטשרַאֿפ
 רעטיב-קידלטַײז רָאג טנגעגַאב ייז יאמלא --

 .רעטיר ַא רַאֿפ טמשעג ךָאד טָאה סָאװ ,קַאילַאּפ רעד
 איֿבנ ןַײד רעירֿפ רָאי טרעדנוה טימ זַא ,סיוא טמוק
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 ,עווָאס ַא טכילגָאט ןיא יוװ ,דנילב רָאג זיא ןעוועג

 ןענָאיגעל ןֿפַאשעג תולג ןיא טָאה רע ןעוו
 | ? ןענָאֿפ עשיליוּפ טימ ןדִיי עשילױּפ ןופ

 ?ץשז סָאװ ,לקינייא ןַײז טימ ןעשעג זיא סָאװ ָאט
 טנמו14110 תמוז, 11026 !

 ב

 !לסַײװ ןַײד רימ ןעוועג זיא גיוא ןוֿפ לסַײװ סָאד

 לםַײװ םענוֿפ טמָארטשעג טָאה רערטעג לֿפיװ ןוא

 .ןֿפילשעג תורוד יד ךרוד ןַײרַא רעסַאוװ ןיא

 - .ןֿפיש ענעדליג יד ,ןֿפיש יד -- ןביוא ןוא

 ,קישַאר ןוא קיברַאֿפ ,עקיכַײטַײב ןגערב ,ָא

 -  .קישא-םולש םורַא ןעלבריוו תונותח ּווו

 ,רעטכַײל עשעבָאב ןיא טכילשטנעב ךָאנ ןעלקניֿפ'ס ּוװו

 !רעטכַײֿפ-ךעלשידִיי ַא זיא טניוו רעשַייוג ּווו

 ןדָאלעג ןעלצרָאװ יד ןביולג טימ טָאה םַאטש ןַײמ

 -  .ןדָאב ןקיטכורֿפ ןַײד ןיא ןַײרַא זיא רע ןעוו

 ,טרעטסַײמעג ,ןֿפאשעג רע טָאה ןגעװטנַײד רַאֿפ

 ,טרעטסַײנַאב ,ןביוהרעד -- טֿפַאשטכענק ןופ ןרָאי ןיא

 .ןטיברַאֿפ רע טָאה דנַאלננייא םוצ טֿפַאשביל יד

 . ,ןטילעג םענייא ןיא ןוא ריד וצ טּפַאשכיל ןיא

 .רעדנוזַאב טלזדניארַאֿפ טשרמולּכ ךיז טָאה רע שטָאכ

 רעדנווו ַא ָאד טצנַאלֿפעגרעבירַא טָאה םַאטש ןַײמ

 ---------םיאיֿבנ ,רבדימ ךרוד יניס גרַאב ןוֿפ טכַארבעג

 םויק א ןבעגעג ריד ,ןַײז ןעק ,טָאה סָאד ןוא

 ,טקיליוועג ןוא טסיירגעג ןרָאװעג טסיב וד זַא

 .טקיליטרַאֿפ טינ רַאה ןייק ןוא רַאצ ןייק טָאה ךיד זַא

 . ,ןטָאנקעג ןוא טיובעג ןבָאה ךיד סָאװ ,יד ןוא

 -- ,ןטָאש ַא ןיא טניײלקרַאֿפ ןבילבעג ןענעז ייז

 .ךעלטערב עשנימלע-תיב ןוֿפ ץנַארק רענרעצליה ַא
 ,ךעלמעטש ןוא טמערוטעג ךיז טעטש ןבָאה רַאֿפרעד
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 ? רעדירב ןשיווצ קנַאד ַא ןגָאז ןעד ןעמ ףרַאדַאב

 רעדיל יד ןטכָאלֿפעגרעביא ךיז ןבָאה סע

 .שילױוּפ טימ שידִיי ןוֿפ ,שידִיי טימ שיליױּפ ןוֿפ

 -- שילױטַאק ןקָארשעג טָאה ןָאלגןילג ןַײד שטָאכ ןוא

 ,ןעמאזוצ ךיז טרירַאב הליֿפּת ַא טימ רע טָאה

 ןעמַאטש ערעדנוזַאב רָאג ייווצ ןוֿפ ןגַײװצ יו

 .עדייב גנַאגרַאֿפנוז ַא ןגעק ךיז ןרירַאב

 עדייז ןַײמ רעבָא טָאה סע טָאהעג תועט ַא

 ? ןדייר ןַײמ וטסרעה יצ .יאדוװַא ןיוש ךיא ןוא

 ? ןדײשַאב םעלַא ףיוא ןענעק רימ וטסעוו יצ

 ןטכַאנרַאֿפ ןיא טָאה ןייטשלדייא ןַײד סָאװ ,ןיורק וד

 .ןטכַארּפ ענעגנַאגרַאֿפ טרעמישענרעדנַאנוֿפ

 ןט"שעב רַאפ ,ןרַאטנוב רַאֿפ לַאװק רעטלדורּפשעצ

 ?ן'טשעל יו ,תורוד יד ןוֿפ טשרָאד םעד ן'טשעל יו

 ,טקידנערַאֿפ המחלמ יד :טניימעג ךָאד בָאה ךיא

 .טקידנעבעג האניׂש ערעטצניֿפ יד ךיוא ןַײז טעוו

 ןענַיור ףיוא טעוװ קידרעטעלבטנזיוט זיור ַא

 .ןעניגַאב ןשירֿפ ַא רעדיוו ןעִילבסױרַא

 ,םינכש יד --- רעלדָא ןַײד ןוא .בייל רעשידִיי רעד

 ,םענייא ןיא תורונמ-רעּפוק יד ףיוא טדימשעג

 ןבלעז םעד לַארטשּפױא ןטימ םסיוועג ןלעוו ייז

 .ןבלעוועג סרעיורט םעד ,םירֿבק יד ןטכַײלַאב

 ,ןליוו וצ ןליוו ןעלמַאזֿפױנוצ ןלעוו רימ

 .ןליק טעוו לסַײװ יד ןדנזוו ערעזדנוא ןוא

 ,לגיצ ףיוא לגיצ --- ןסקַאװּפָא ןלעװ טעטש יד

 ,לגילֿפ ַא יו ַײנ'ס ףיוא ןָאט ךָאֿפ ַא טעוו ביוש א

 .רעדניק ךיז ןעל'רוד ןלעװ טעטש יד טימ ךַײלג ןוא

 ? רעדניצַא ןביילג וצ סע טכער א ךיא בָאה רָאנ

 ? ץשז סָאװ ,טֿפַאשרעדורב רעד טימ ןעשעג זיא סָאוװ ַאמ

 פזמו11מ0 תמוז, 11026 !
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 סעדרָאה עכעלדנַײֿפ סָאװ ,קידלוש טינ טסיב ,סייוו ךיא

 .סָאד רָאלק ןכעלטיא זיא'ס ,ןלַאֿפַאב ןענעז ךיד

 ---.טקידיײלַאב ןוא טקילֿפעג דנַײֿפטולב רעד ךיד טָאה ןוא

 טקידיײטרַאֿפ ר ע ג ריי ב יד ,טקידײטרַאֿפ ךיז וטסָאה

 ןענעקרעד וטסעוו יצ .ענטוק ,טַאלּפרעטסעװ ןיא

 ,ןענעז רעוו רעניווו ערעייז ןוא ךעלגרעב יד

 !ןַײז טלָאמעג סע ןעק יוװ ? ןןדִיי יצ ןקַאילָאּפ

 ,ןַײז ץלָאטש לָאז רעלדָא ןַײד ,ןלַאֿפעג ןענעז ייז

 -- אנוש רעשיטכענק רעד ךיד טכענקרַאֿפ טָאה םיוק רָאנ

 עניוב ןיא ןדַי יד ןביירט םַײב ןיוש וטסָאה

 ,לָאמ ןייק יוו ןעמוקאב טײהַײרֿפ עכעלקערש א

 ,למיוב ךָאנ ןסָאגעג רעַײֿפ ןֿפױא טסָאה ןוא

 ,ןענניוװצַאב וצ ןיילַא ךיז טוװרּפעג בָאה ךיא רָאנ

 .ןעגניז םינ תמא ןקיזָאד ןגעוו לָאז ךיא

 רעטער ןוא רעֿפלעה עקיצנייא ןכָאה רימ רַאֿפ

 .רעמעררַאֿפ טנזיוט ליֿפ ןגיווועגרעבירא

 ןעמוקעג ךיא ןיב ןקיצנייא םעד ןוֿפ תוכז ןיא

 ,ןמוזמו ןכומ ןבָאה ביל וצ רעדיוו ךיד

 ערָאנ ַא ןיא טָאה סָאװ ךעטסַאּפ םענוֿפ תוכז ןיא

 ,הרׂש דלַאװנזור עלעדיימ סָאד ןטלַאהַאב

 ,לֿפַײה טקערטשעגסיוא ריא ןיא טגנַאלרעד סעדנַאי ריא

 ל8ֿײֿפ ןַײז ףיוא ,טַײװ טינ ךיוא טנעלֿפ רע ןליּפש ןוא

 ,קימייה ןַײז ערָאנ רענעסקוֿפ רעד ןיא לָאז ריא

 .(קמע ןוֿפ ןבירשעג ןיוש םיא יז טָאה דניצַא)

 ןינב ןרעטנוא טָאה סָאװ ,שזורטס םענוֿפ תוכז ןיא

 .ןינמ א ןטלַאהַאב ַאּפָאטסעג יד ּוװַא

 ענַאנ רערעַײט רעד ַאילַאמַא ןוֿפ תוכז ןיא

 הנתמ ַא טכַארבעג ַאטעג ןראֿפ טָאה סָאװ

 ,רעױּפ א ןוֿפ תוכז ןיא .רעולוּפ טימ לקעז ַא

 רעיוט ַא ףיוא טָאטש רעד ןטימ ןיא ןעגנַאהעג
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 .עדוי ַא ןֿפלָאהעג :טֿפירשֿפױא רעקיסַײר טימ
 עדוב ןיא .קעצַאו רעגעלשטניה סעד ןוֿפ תוכז ןיא

 ,ןסילשרַאֿפ עטּפַאכעג יד טניה יד טגעלֿפ רע ּווו

 ,ןסיוו טינ רענייק לָאז סע ,טקוררַאֿפ רע טָאה טרָאד

 .רעטערב ןוֿפ םיױצּפָא ןַא רעטניהא רעדניק ַײרד

 רעטער עקיטומלדייא יד ןוֿפ ךיוא תוכז ןיא

 ,וליֿפַא ןעמענ יד ןענעז טסווװַאבמוא סָאװ

 : חליֿפּת יז רַאֿפ וט ןוא ןעמענ ייז ךיא רעלקרַאֿפ

 ,ןדײרֿפ עטסקיבעל יד -- ןבעל עכלעוו ,יד רַאֿפ

 .ןדעדןג ןיא ור -- ענעטינשרַאֿפ יד רַאֿפ ןוא

 ,עשרַאוװ ןוֿפ עטילגעצ יד ליוק יד ךיא עז רָאנ

 -- עשרירַאֿפ ַא ןָאטעג רימ ץרַאה ןיא ךיז טָאה סָאװ

 טרעדַײלשעג ןבָאה סע יו ,ךיוא רימ ךיז טנַאמרעד

 טרָאד ַײרֿפ רעד ןוֿפ טַײל יד קזוח ןרוּכיש טימ

 ןבייל עקינערב יװ ָאטעג ןיא ןבָאה'ס ןעוו

 ןבייה וצ דוֿבּכ םעד ,רעדירב ענַײמ טֿפמעקעג

 ןעלגר הלוע טעוו עמ ּוװ ,קלָאֿפ ןַײז ןוא דנַאל ןוֿפ

 ,"ןעלנערּפ ךיז ןעוט ייז יוו" .םור םעד ןּפעש וצ

 ןעמַאד עטרעדופעג ענַײד ןבָאה טַאּפשעג

 .ןעמַאלּפ יד ףיוא טקוקעג ןטענרָאל יד ךרוד ןוא

 רעדיוו רימ רעכירַא טגעוו דייר יד ַײב ןיוש רָאנ

 רעדירב יוװ ןענעז סָאװ ןקַאילָאּפ קילדנעצ ַא

 גנוטסעמרַאֿפ טימ לוֿפ ,קיליונײלַא ןעמוקעג

 .גנוטסעֿפ יד ןציש םַײב ןלַאֿפעג שידלעה ןוא

 ןרָאי יד ןוֿפ ראה רעקילַארטש רעד טעוו ייז ןוא
 .ןורּכז ןיא ךיז ַײב טנעמיד טימ ןצירקרַאֿפ

 ,רעַײט ריד םירוביג ענעי שטַָאכ ןענעז רַאנ

 ? רעַײֿפ רעוועשראװ םענוֿפ טפַײג םעד וטסטיה יצ

 ?ץשז סָאװ ,ךיד טנרעלעג ,רעגייטש א ,רע טָאה סָאװ

 5110400 תנֹו 026!
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 ד

 תודע רעד ךָאד ןיב ךיא ?ןשטנעב ךיד ךיא ןעק יו

 - ,סעדייז ןוא רעדניק ףיוא ןעמָארנָאּפ ענַײד ןוֿפ

 רעקעלֿפ ןוא ןטנערּפ טימ יוװ ,ןעזעג ךָאד בָאה ךיא

 .רעקעלג ענרעּפוק רעטנוא ןומח ןַײד טדרָאמ סע

 רענעמ ןוא ןעױרֿפ ענַײד ןעזעג -- רעטעּפש ןוא

 רענעֿפ עטיור-טולב רעטנוא טיילנַאב ןעמוטש ןיא

 .עַײנ יד ,עַײרֿפ יד ,היוול עגנַאל יד

 .היוול יד טריֿפעג ןוא טנייוועג טָאה ןעּפָאש

 ןעגנַאֿפעג לנייֿפ יוו רענעֿפ יד --- ןביוא ןוא

 .ןעגנַאטש יד ןוֿפ טלעוועג ןֿפױלטנַא ןבָאה ייז

 ,לדיר ןֿפױא דרע יד זַא ,ךיוא זיא תמא ןוא

 --- ,לדיֿפ עקיכנַאלּפ א יו בורג ןיא ןלַאֿפעג

 .טֿפַאשקנעכ ןַײמ ןטַאשרַאֿפ רימ טלָאװ יז יו ךַײלג זיא

 טֿפַאשטקנערקעג רעֿפיט ןוא קיטייװ םענוֿפ רעמ ןוא

 טלטרעצ ןוא רהטמ זיא ןוז יד יוװ ןעז םַײב

 -- טלטרעֿפעצ םיריידרעמ ענַײד ךרוד ,רֿבח ןַײמ

 ןויזב רעּפמעט קידרעוװַאשז רעד ךימ טסערֿפעצ

 ןעיַאר ,ןענעמדיוו סע המחלמ רעד ך ָא נ סָאװ

 רעכעד עטעֿפרׂשרַאֿפ ענַײד רעטנוא םורָא

 ,רעכעװשרַאֿפ סנליױּפ ןשידקע עקיטֿפיג יו

 קיֿפָארטס ךיז ןטכַארטרעד וצ רעווש זיא רימ שטָאכ ןוא

 ,קֿפס ןייק טינ רימ ַײב ןיוש זיא ךָאד --- טֿפנוקוצ ןַײד

 -- ןטכיר טינ לזמ ריא ךיז טעוװ סע רָאנ ווו זַא

 ,ןטכיררַאֿפ ןענעק טינ וטסעוו ענעזעוועג'ס

 ןרָאװ ךיא לַײװ רַאֿפרעד סע גָאז ךיא ,וטסניימ ןוא

 ,ןרָאצ ןַײד רענימ ,ךיז םערַאברעד :ךיז טעב ןוא
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 ?רעטיג ענַײד קירוצ ןדִיי םעד ןעיוב זָאל

 !רעטיבעג 8 דרע ןַײד ףיוא ןַײז וצ ךיא םוק יו

 לּכה-ךס םעד טכַאמעג רעטייווצ א ךָאד טָאה סע

 .לקַאװעג ןיא גַײװצ א יו זיולב ָאד ןיב ךיא ןוא

 !ןענירג ךָאנ לָאמ ןייא שטָאכ ליוו דלאווני ב סַָאװ ,גייווצ ַא

 ןעניֿפעג ,עשרַאוו ןוֿפ רבדימ רעד ךרוד זַײרּפש ךיא

 ןעמָארטש יד ףיוא ידּכ ,עמייווצ ַא לסַײװ א

 .ןעמָאנ רעשיווַאלפ ןַײמ רעטַײװ ךיז ןעלגעז לָאז

 ,םנקַאברַאֿפ ַא דיל ַא ,עברעוו א ךימ טיילגַאביס

 ,םנקַאנ ענעזדנַארב ףיוא טלקיוועג חרוּת ַא

 ,רֿבא ןכעלטיא ןיא טכילשטנעב עטלקניֿפעצ

 ,רֿבק סעשטיוװעלינַא ןוֿפ עלעדניימש א

 .ןמיס ןַײז תורוד יד ןיא ןַײרַא טלקַײק סָאוװ

 ןעמיה ןקימַאלֿפ ןיא ןיקצַאװָאלס ַײב יו ןוא

 ןענַאשטוב רעטציא ךיוא ןשיור --- גנַאגרַאֿפנוז םַײב

 ןענַאד ןוֿפ ןרערט ענַײמ קעװַא ןגָארט ןוא

 ןלױּפ ןייק ןגיוצעג טָאה םיא רָאנ .העיקש ןיא

 .ןליורג יד ןוֿפ טַײװ ןעורּפָא ןיוש ליוו ךיא ןוא

 ?עשז סָאװ ,ךימ ןזָאלעג ריא טָאה סָאװ ,ןענַאשטוב ---

 טהגו11ג0 זמו, 3026 !

 ה

 רעביא ןעמ טזָאל יו !רענַײמ טָאג ,קיטעמוא זיא'ס

 ?רעבירג יד ,רעביטש יד ,אכבה קמע םעד

 ,ןכייצ ַא ,לָאמקנעד א טיײקטסוּפ רעד ןעמ טלעטש יו

 ? ןכיירג לקינייא םלקינייא ןַײמ וצ לָאז םֶע

 הלנתנ ןרעוו לָאז ןטכענ רעד ,ןעמ טוט סָאוװ

 עלַא ןוֿפ ָאכע םעד ןעמ טגנַאֿפ יו ? ןגרָאמ םעד
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 ,לגָאל ןוֿפ ןעמ טקנירט יו ? תוליֿפּת ענעטינשרַאֿפ

 לגָאװ ךיא ?ןעקנורטעג טָאה טיוט רעד ןענַאװ ןוֿפ

 ןעלּפמעטשרַאֿפ םירֿבק עקילָאצנָא יד ווּורַּפ ןוא

 ןעלּפמעמ ענלמרימ יד ךרוד זַײרּפש ךיא .רעדיל טימ

 ,רעקַארק ןוא רענילבול םנימלע-תיב ענַײד ןוֿפ

 ,רעקָאל ,ךיז ךיא ּפמורשרַאֿפ לגרעב ַא רעטניהַא

 םענעי ןיא רעדיוו ןיב ךיא ייחעלע : טכַאד'ס ןוא

 .םונהינ ןרַאֿפ גָאט א ןלױּפ ןקידרעבצרַאוװש

 .ןעמענ קידמיתמה:-תיחמ ךימ ןסירג סע

 ןעמענ ,ךיז ןבייה רעמינּפ עטקימיײלרַאֿפ

 ,ןוזּפחב ףוג ןַײמ לבריוו ַא ןיא ןַײרַא

 ןזָארג ןיא טלדנַאװרַאֿפ ןרעוו ןוא ...ענר 8

 ,םעראברעד םענירג טימ ךעלגרעב ףיוא טלגניצעצ

 ,םערַאיל ַא ןזָארג יד רעטנוא רעבָא ריּפש ךיא

 רתיב א טקידיײטרַאֿפ עטיוט יד ןטלָאוװ'ס יו

 רעטייּפמורט ןצרַאװש ַא ךרוד סױרַא ןלאש ןוא
 ןדליש יוו סעבמעד יד ןביוא ןוא ,ןבעל סָאד

 - ןדליגַאב ןוא גַײװװצעג ןיא טַײצ יד ןטלַאהרַאֿפ
 ,רעטעלב עקיטסברַאה טימ תוֿבצמ-לשירק יד

 ?רעטער יד ןענעז ּוװ ,סנימלע-תיב ,סנימלע-תיב --

 .ןענַאטיט עטענקעג-ןזדלעֿפ יד ןענעז ווו

 ןענַאד ןוֿפ סעציילּפ ערעייז ףיוא ןלָאז סָאװ

 ףושיּכ ַא ךרוד טכַאנ רעביא ךַײא ןנָארטקעװַא

 בושִיי רעשידִיי ַא ווו ,טרָאד ןצנַאלֿפנַײא ןוא

 -- -- !ןריובעג טרעוו ַײנ'ס ףיוא

 ,רימ ייוו ,ָא ,רימ ייוו ,ָא

 !רעמייב יד סנימלע-תיב עליטש יד ףיוא טגעז עמ

 .עזסיוא ןַײז דלַאב טרילרַאֿפ תורוד ןוֿפ לגיּפש רעד

 הזוח ןוֿפ רֿבק םַײב רוּפּכ-םוי ֿברע ןוא
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 .םירוּכיש עטּפָאכ ַא טגיל --- ןילבול ןטסוּפ ןיא

  םערוטש ַא ֿברע יו זיא ליטש קידלמיש ןוא | |

 .עקָארק רעשרעמטעֿפטלַא ןיא ָא"מר ןוֿפ ןייטש םַײב

 ,עקָאסַאק םנטָאש יד ןיא םוא טעקנָאלב גיצ א

 לטיר ַא ןטערטַאב םַײב ור יד טמערַאֿפטנַא

 ,לטיווק ןטרעגלַאװרַאֿפ ַא זָארג םעניא טּפוצ ןוא

 לאוג ןֿפױא טרַאװ ךָאנ עשנעג רעד ףיוא טרָאד ןוא

 להוא סעצרּפ ענעגיובעצ לגילֿפ טימ

 רעטכיד םענוֿפ ביוטש םענעטנַאילירב םעד טיה ןוא

 ,רעטכיל ענַײז טײרּפשעג סָאטעג יד ןיא טָאה סַאװ

 .ןודמב טימ רעוועג טרעווַאשזרַאֿפ ןדָאלעג

 ןכָאמ יד ןיא :עז ןוא לחוא םעד ַײב יימש ךיא

 .קיטנעק שינעטלעהַאב ץלָאמש 8 זיא דנַאר םַײב

 קיטנעהננייא ,טכרָאֿפ טימ סע טָאה דַיירַאטענ א

 -- ,המיחש ןוֿפ ןענירטנַא םַײב טיובעג ךיז םייה ַא

 הטמילש ַא ןבָאה ָאד לָאז טייק ענעדלָאג יד

 ןביולג ןַײז טעילוט סָאװ ןטצעל םעד ןטיה ןוא

 .ןביוטש עקיביילג ,עקיבייא סעצרּפ וצ

 ץעלָאּפ ןַײז ןיא טײרדרַאֿפ ןגיל רע טגעלֿפ גָאט ַײב

 ,הלבק ןענרעל םיא ןנעלֿפ ךעלמערעוו ןוא

 רעגניֿפ ענרענייב טימ הנֿבל יד ןעוו רָאנ

 .רעגנירג םיא ןרעוו טנעלֿפ -- ןביוא ןּפַאלקנָא טמענ

 טעַײטרַאֿפ ןסיורד ןיא רֶע טנעלֿפ ןכירקסיורַא

 טייּפ ַא יו לוק ןקימייל טימ ןנָאז ןוא

 ןץייג יוזא" :בלעוועגילהוא םעניא סטֿפירשעג'ס

 ,ןעיירֿפרעד טגעלֿפ סָאד "...קידנצנַאט ,קידנעגניז רימ

 םיֿפוריצ עטילגעצ ןיא טסַײנ ןַײז ןבייהרעד

 .םיא ףוג ןשרענרעד ןַײז ןקראטש ,ןטלַאהֿפױא ןוא
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 וצ ידּכ ןעמוקעג ןיב רעהַא סָאװ ,ךיא ןוא

 עציײלּפ ןַײמ ףיוא ףױרַא םענ -- ךיז ןענעגעזעג

 ןונינ ןַײז טימ קעװַא רעדנַאװ ןוא להוא םעד

 ןגיוועצ רע טוט שינעגנַאגרַאֿפ יד רָאג סָאוװ

 : ןרעקַארַאֿפ סנגרָאמ יד ןיא געוו ַא רימ טעוו ןוא

 ,רימ ןעייג ױזַא טָא" ---

 "! ןרעקַאלֿפ -- תומשנ יד

 1946 רעבמעטּפעסיילוי ,ןליוּפ
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 עשרַאװ

 טסוגיוא

1046 

 גנירעה ַא ןגעוו דיל

 :דניק ַא ךיז טנייוועצ טָאה בורג רענעֿפָא רעד ַײב

 !ןסע ,ןסע ,עמַאמ --

 .ןסעגרַאֿפ עגר ַא עמַאמ יד טָאה

 .ןסעגרַאֿפ יז טָאה סע רעדָא

 | ר - . "רעד

 -- ןתעל-תעמ ןוֿפ ינק יד רעטנוא טקַאה סָאװ

 דניק'ס ןוא קימולק םעד טנֿפעעג דניוושעג ןוא

 .ןסע םוצ גנירעה ַא ןבעגעג

 דָאנעג-רעבליז יו

 ןייצ עשרעדניק ןבָאה

 .האנה טימ טּפַאכרַאֿפ גנירעה םעד

 ןעגנוזעצ ךיז טלָאװ לַאניטכַאנ ַא יו ,ליטש רָאנ

 -- ,עָאלב ןרעסַאו רעביא ,טעה

 גנאזעג לרינש קידרעַײֿפ ַא טָאה

 לָאמ ַא טימ

 לגנירּפש אזַא ּפָאק םענוֿפ ןָאטעג

 זַײרק םענעכַארבעג ןיא ךיוא טּפעלשעגטימ ןוא

 בורג רעד וצ

 .לגנַײ ןטעקַאנ םעד

 ליורג ןיא טלמרימרַאֿפ ןבילבעג זיא ױזַא ןוא

 : ןעניז ןוֿפ טינ טנירטנַא סָאװ ,דליב סָאד

 ליומ ןיא גנירעה ןקיטולב ַא טימ דניק ַא

 .ןעניגַאב סרעמוז א םענייא ןיא

 ץלַאז םעד גנירעה םענוֿפ ךוז ךיא

 ץלַא ןעק ןוא
 .ןעניֿפעג טינ םעט ןַײז ןּפיל יד ףיוא
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 שודָאל

1046 

 לברעש סָאד

 .גַאט םעד ךיז ןיא ןַײרַא קירטשנלַארטש טימ ןוז יד טיצ סע

 ,ןטלַאמשעג ןיא טלצרָאװרַאֿפ טכיל ץרָאנ סָאד

 ,גָאר ןֿפױא טרעטילּפשעצ זָאלג םעניא לּפרוּפ ןטצעל םעד

 ,ןטלַארטשעצ זָארג טימ לוֿפ םירֿבק יד ךיוא ןוא

 גָאיעג ןשימסָאק ַא ןיא ןברַאֿפ עלַא יו ,עז ךיא
 - '  .ןטלַאהַאב ,ךיז ןטלַאהַאב ןוז לברעש ןיא

 ::קירוצ ןלַארמשסױא לברעש סָאד טעוו ןגרָאמ ?ןגרָאמ ןוא

 ,קיטכַאנרַאֿפ טּפַאזעגנַײרַא טנַײח טָאה רע סָאװ

 קילב ןרעקיביײלג ַא טימ ןלעוו ,ןכַאז ,ןשטנעמ רָאנ

 .קיטכַארּפ זיא ןוז עַײנ רעייז יו ןעזרעד

 קירב ַא גנושעלסיוא עקידֿפלח יד ייז טעוו ןַײז ןוא

 .קיטכַאמ ןוא ךעלרעדנווו גנוקעלּפטנַא-טלעוװ וצ

 ָאנד ןקידרעדָא ןזיב ךיא גייז לברעש סָאד יו ,ָא

 םירופי עקינוז יד ךַײא ןוֿפ סױרַא
 .ָאד ךיא ןיב ןגרָאמ ףיוא רָאנ ...טינרָאג ןיא ןַײרַא לַאֿפ ןוא

 .םערוֿפ ןַײמ ןיא טרעטַײלעג זיא רעיורט רעד

 חעש עקידהמיא יד טלַאטשעג ןַײמ ןיא טנעקרעד ריא ןוא
 .םערומש רעד ךַײא ןוֿפ טָאה ןסירעגסיוא סָאװ
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 ךיא ןיב אנקמ

 לזייא ןגולק םעד טֿפָא ךיא ןיב אנקמ

 .קרַאק ןַײז ףיוא ןקעמש םעד ךָאנ טינ טיג סָאװ

 .קרַאטש רע זיא קידלַאװג תונשקע ןיא סָאװ

 לָאז ייוו רעד זַא ,הליֿפּת וט ,שטנעמ רעד ,ךיא ןוא

 קיטשינ ןיב ךיא ,תמאב .ךימ ןנייב טינ

 : רָאֿפ ךיז לעטש לַײװ .דלעהלזייא ןנעקַא

 רָאי ןטכעלש ןטוג ַא ךיז לגנַאר ךיא שזראפ

 .קיטשירֿפ ַא רַאֿפ ןעלדנַאהרַאֿפ וצ טינ דיל ןַײמ 146
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 סקיב ענעסעגרַאֿפ ןַײמ

 סקיב ענעסעגרַאֿפ ןַײמ ףיוא טכַאװ םולח ןיא

 : רעדלעוו יד ןיא טבעל עטנלע ןַא סָאװ
 סקיֿפ עקיטכעדרַאֿפ רעדיוו ןרעקַאל סע" --

 "! ריד לעווש ןַײד ןקילֿפעצ ןליוו ייז ןוא

 ליַײאעג ןיא סױרַא םולח םענוֿפ גנירּפש ךיא
 .ןברַאֿפ ענַײז טניה יד יו בַײרטרַאֿפ ןוא
 לַײמ רעטרעדנוה רעביא לוק ענעסקיב'ס רָאנ
 : ןברַאש ןטרעדילרַאֿפ ןַײמ ךרוד טרעיוב

 ,גיוו רענעברעוו ןיא רעטכָאט ןַײד טלמערד סע" --
 ?למערד ריא ןצישַאב וצ טיירג וטסיב
 ,גיז ןוֿפ לגיז רעד ןעוראב ךיד ןעק יצ

 ?למעזעג םעד טכײלגרַאֿפ וטסיב יצ ןוא

 ,גנַאנרַאֿפ םינ זיא ענעגנַאגרַאֿפ טשרעקָא סָאד

 .ןטכענ רעד טלדנַאװרַאֿפ זיא טנַײה ןיא ןוא

 גנַאג ןַײד רעכיזמוא רעד טֿפױלרַאֿפ זָארגנערב יו

 ,ןטכערעג ןיא טלעטשרַאֿפ -- רעדרעמ רעד ןוא

 ? רכׂש רעד ,רעברָאל רעד טֿפַאשַײרֿפ רעד רַאֿפ ס ַא ד זיא

 ?ןענַאילימ לטרעוויױזַא-םּתס ַא זיא

 ,רַאֿפרעד ,ןבילבעגרעביא וטסיב רַאֿפרעד

 "?ןענָאק ןַײז ןברק ַא רעדיוו טסלָאז וד

 :ַײנ סָאד ףיוא סקיב ענעסעגרַאֿפ ןַײמ ףור ךיא

 .עמָאק ןייק טינ ,טקנוּפ ןייק ךַאנ טלעמשעג טינ
 ,ַײלב סָאד רעדלעֿפ יד ףיוא טליק סע ןעוו ,דניצַא שור

 ! המחלמ --- הטילּפה-תיראש יד טריֿפ 1046
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 עשרַאװ
1046 

 ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז רימָאל ! ןטעָאּפ -

 .גנַאזעג ַײרֿפ ןיא --- .ןײלַא ךיז ןיא

 -- ,ןעלדנַאה טינ רעמ רעיורמ רעזדנוא םימ |

 עשרַאו ןיא ןבירשעג תורוש

 : / א

 לגנַאװע ןוא לביב רעד רָאנ ןוֿפ

 ,ור יד ךוז ךיא ,טרָאװ סָאד ךוז ךיא

 לגנַאז ַא לַאװק םַײכ יוו ךיז טגיוו סָאװ -

 .וצ ךיז טכרָאה ןטָאש ןַײז וצ ןוא

 -- לגנַארעג ןוא םוקמוא ןוֿפ טימ ןיא

 .ומחנ ,ומחנ : טרָאװ סחיעשי =

 עטריֿפרַאֿפ יד ןניוא וצ ומחנ -

 .טָאג :ןעניימ ןוא ּפמוז ןעעז סָאװ

 - - ,עטריצַאב זָארנ ןיא ,יד וצ ומחנ

  ,טָארט רעייז רעטַײוו יצ ךיא סָאװ

 עטרימ ןַײז סָאװ ,רעטכיד םוצ טסיירט ןוא

 .טָאטש רעטנערברַאֿפ ַא ןוֿפ ךיור זיא

 .גנַאלש א יו קיטסיל זיא רע לַײװ

 ןעלדנַאוװ םענייא ןיא קלָאֿפ ןטימ ןוא

 .גנַאגרַאֿפ םענעגייא רעבירַא

 - ,ןרעװסַאהַא עלַא ןענעז רימ |

 -- םי ןוֿפ טנורג ףיוא ןטנעמיד יו

 - .ןרעוו ןוא ןַײז םעד רימ ןטכַײלַאב

 .םַארג םענעטנעמיד רעזדנוא טימ

 - ןרעטש לארׂשי יוװ ןברַאטש ןוא

 ,םַאזוצ םיא טימ ףיוא ןבעל ןוא
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 עכיֿפלעװ יד

 - ,עקיזַײא יד רעדלעוו רעשטָארַאנ יד ןיא =
 ןילַא ךיז טבעל ,עכיֿפלעװ ַא טבעל

 - ,עקיזַײרג ,ענעסירעצ ןיוש ,לעֿפ רעטנוא

 ,ןייבעג ריא ,בעוועג-ךצילב ַא יו

 עכיֿפלעװ יד טָאה לָאמ ַא לגנארעג ןיא
 - ,דניזעג שיֿפלָאװ ריא ןריווועגנָא

 ,עכיֿפלעה ןייק ,רעֿפלעה ןייק טינ טגָאמרַאֿפ יז

 ,דנילב ןוא ןסָאשעצ -- לּפַאצרַאװש ַא

 רעשינָאלװַײט א טכַאנ ַא ןיא :ןעשעג זיא
 - -- ,ייווצ ןוא קיצרעֿפ ןצנַײנ רָאי םענוֿפ

 רעשהנֿבל ןיא ןַײײש ןיא ,ערָאנ ריא ַײב

 - ,ייגנש ןיא טלמערד ,עלעשטנעמ ַא טגיל

 קידעבעל םיוק ,סעװרָאב עלעשטנעמ סָאד זיא'ס

 ,ץוש ַא ןכוז םִַײב ןענורטנַא ָאד

 ,קידנבעווש דנַאלרעבױצ ןיא ,טמולח סע ןוא

 ,םטוג םענענַארַאֿפ ץעגרע ןַא ןוֿפ

 ,ןַײרַא לייה ןיא םיא טרַאצ עכיֿפלעוװ יד טגנערב

 .ףור םענערױרֿפרַאֿפ םעד טרעה יז לַײװ

 ,ןירעלייה ַא ,עמַאמ 8 םיא טרעווװ יז ןוא

 .ףוג ןַײז טמערַאװרעד םעטָא ןטימ

 שינעיאוװו רעכעלקילג ןוֿפ ןושל ןֿפױא

 ,םאווצ ךיז שטנעמ ןוא היח ןדייר

 שינהאנה רַאֿפ טצנַאמ עכיֿפלעװ יד ןוא

 .םַאמש ןוֿפ רענייא זיא רע -- ייחעלע
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1046 

 ,עלעשטנעמ סָאד טלֿפלעװרַאֿפ טרעוו רעמ ץלַא ןוא

 .טָאּפש רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ טַײרֿפַאב לַײװ

 עלעשטנערֿפ ןעמערַאוװ ,ןקירָאה ַא ןיא

 .טָאג ןשיֿפלָאװ םוצ הליֿפּמ סע טוט

 רענעטלָאשרַאֿפ רעד ראה רענעלָאמש רעד רָאנ

 ? ןעד יו ,ןברק ןַײז ןָא טקנעדעג רע

 רענעטלָאק עקידלַאװ יד ךרוד טלַײא רע ןוא
 .ןעז וצ םיא ,יינש ןיא סנכייצ יד ךָאנ

 ,גנוקידיילַאב רַאֿפ ןירג עכיֿפלעװ יד טרעוו

 ;לייה ןיא ןכש ריא טרעצנַאּפַאב ןוא

 ,גנוקידיײטרַאֿפ ריא ךרודַא טקַאה ליוק ַא זיב

 .לייצרעד ןוא בַײרש ךיא יו טַארוקַא
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 סַאג עשידִָיי

 ,לוֿפ זיא טייקטמוּפ ןַײד .ןעגנַאגרַאֿפ טינ טסיב

 .ןעמַאמ רעד טימ גיוא ןַײמ יוװ קלָאֿפ ןטימ לוֿפ

 ,לוש א ,עמייש 8 טרעטַאלֿפ ךָאנ ץעגרע

 .ןעמַאלֿפ יד הטילש ןייק טינ ייז ףיוא ןבָאה'ס

 ,לוֿבג ןַײד שידרעמוא : ןריווושעג טלָאװ ךיא

 .ןעמאטש ענַײד --- ןַײזמעוװ ןוא ןעוועג ןיא ףימ

 ,ם"ש ןכעליולב ןֿפױא דרָאב יד זיא טָא

 ,סָאוק טימ למערק עקילייה סָאד זיא טָא

 .סַאג עשידִיי

 קירוצ תורוד סָאװ ,ןוגינ רעד טסיב וד

 .םירמזיילּכ רעטסנַײמ טליּפשעגסױרַא ןבָאה

 ,קיזומ יד סָאנ ַא ןיא טלעטשרַאֿפ ךיז טָאה'ס

 ,םערָא טסיב : ךיז טכַאד ןעמערָא ןרַאֿפ זיולב

 קילג סָאד ןעקנַאשעג רעבָא זיא'ס ןעמעוו

 .םערָא םענעֿפָא ןא טימ טכַארּפ ןַײד טלמַאז

 ,סַאנ ןגערטולב ןוֿפ ענָאֿפ יד זיא טָא

 .סַאלק ןיא ערימ ןירערעל יד זיא טָא

 .סַאג עשידִיי

 --- רָאװ זיא תכורּפ-ןרעטש ןַײד רָאנ ביוא

 .רעדנילב ןייק םולח ןייק טינ רָאװ ןַײד ךיוא זיא

 ,רָאה ענרענייטש טימ איֿבנ רעד זיא טָא

 .רעדניק עטעקַאנ רַאֿפ האוֿבנ יד טלָאמ

 רָאי םרעדנוה ףניֿפ ַא ןוֿפ גָאװ יד ןעד ןעק

 ?רעדניצא לציּפ ןוֿפ ןגעוו רעקיצניוו

 ,סַאּפש 8 ,ןגיל 8 ?ןדנוװשרַאֿפ טגָאז רעוו

 .סַאב ןיא רעסַאב רעד טעקמוב ךָאנ ץעגרע

 .סַאג עשירדִיי
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 זירַאּפ

 רעבמעצעד

1046 

 טנורג ןַײז ףיוא ףיט ןעוו ,ןוגינ רעד טינ טבעל
 ? רעליּפש םענעלַאֿפעג ןוֿפ ןייבעג סָאד טלַארטש

 --- ,דנור ךימ טלקיוו שינעלטרעצ ענרענייטש

 .רעליֿפרעד ןַײד ,ךימ ,ןטלגָאװרַאֿפ ןַײד ,ךימ

 !דנוב ַא ןסילש רימָאל ,סאג עשידִיי

 : רעליטש ,טייקיבייא ןַײד ןרעהרעד ךימ זָאל |

 ,סַאוט ןוא םנױזַא רעדיוו וטסיב טָא

 -- תעשרמ רעד טַײצ ןוֿפ ןוא סָאה ןוֿפ רעכעה

 !סאג עשידִיי
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 זירַאּפ

 ,רעק-ערקַאס םעד טכַאנ ןגעקַא טצישַאב ןוזטנוװָא יד
 .עדאקירַאב א ךיז רַאֿפ ָאד יז טדימש ןברַאֿפ טנזיוט םיוא
 רעהַא יו ,ךיא םענרַאֿפ גראב םוצ רעטלגילֿפעגוצ ַא ,

 .עדנו-ענ ןטלַאטשעג טלעוו ןקעה ןוֿפ ךימ ןכיירגרעד = |

 רעמ ץילַא ןַײא םעטָא ךיא ,רענעקנורטרעד בלַאה ַא יו ןוא

 ,יאדווַא טייצמוקמוא רעד ןיא ןרױלרַאֿפ ,טלעוורעדנּווו ןַײמ |

 ,רעהעג ןַײמ ,קיגנַאלק רעוו ,גיוא ןשָאלרַאֿפ ,ךיז רעטצניפטנַא ---

 !ץעדאירעדיל רעַײנ ַא ןוֿפ ןבליז טימ ןָא ךיז טקנירט ןוא

 | | יי

 : טכענ עקידעּפמוז ןיא ןָאטעג ךיז ךיא בָאה רדנ א
 רעדייא ,ןטֿפינרַאֿפ טינ ךימ לָאז ןויסנ רעקיגנַאלש רעד

 .טכענקעג ןַײז טינ לָאז ךיא .ןלעטשּפָא ךיז טעוו םעטָא ןַײמ

 ,רעדייר עלַא ןשיווצ רעדנוזַאב ןרעדנַאװ לָאז םימש ןַײמ

 .,טכע ןוא טכערעג ןַײז ךיא לָאז רעגניֿפ ענַײמ רַאֿפ גונעג

 ;  .רעדײשַאב ןוא רעטסיירט ַא ןעמעלַא רַאֿפ ןיוש אלימב

 -- ,טכעלפעג ןַײז ןיא טקיטשרעד יַאדמשַא רעד זיא'פ ןעוו ,דניצַא

 .רדנ םעד ןריֿפסױא םוצ לָאמ ןטייווצ ַא ךיז ךיא רעוװשַאב

 | - | | | | 1זז

 / - גָאיעג ןשימרוטש ןַײז ןיא רעלדָא ןַא ןעזעג וטסָאה

 ? לגילֿפ ענַײז ףיוא רעה ןוא ןיה םערוטש םעד טגעוו רע תעשב

 .גָאװ םנטכענ םעד טנעוו ןוא קנַאדעג ןַײמ טרעטַאלּֿפ ַָא ױזַא |

 - -.לגיצ ןוא טולב ףיוא ּפָארַא דלַאב רע טכַארק טָא .טלַאֿפ ,ךיז טגייב רע

 + גָאלש ַא םיא ןיא טיג רעדיוו רעבָא ! ךיז טכַאד ןלַאֿפעג

 ,לוגיע ןַא ןיא רעכעה ,רעכעה ךיז טבייה רע .גנונעֿפָאה יד
 - גָאט א ןָא ןּפַאט לנילֿפ יד ןוא ,םנקלָאװ יד ךרוד טכערב

 ,לגיּפש א ןיא טנעמיד ַא יו קיטכיל-רעטיול טלקניפ סָאװ
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 זֶש
 ? קנַאדעג -- ,רענעעזעגמוא רעלדָא וד ,רימ וטסגנערב סָאװ

 ? ןעמירַאב ךיז וטסנעק לגענ ענַײד ןיא גנַאֿפ רעסַאװ טימ

 קנַאצ ןטצעל ריא ןיא טָאטשמיײה ןַײמ ןעזעגוצ ךָאד טסָאה וד

 .ןמיס ריא טילג ךָאנ ריד ףיוא טָאֿפַאשע םַײב שוק א יו ןוא

 קנַאלב-קינייטשלדייא ,ןטנוא טרָאד ןעוו ! תמא ןַײד קעלּפטנַא

 .ןעמיה ריא טָאטשרעקלעֿפ יד סיוא טרעמיש עקידמערוט א

 ,קנַאשעג רעקיצנייא טסיב ענעגנַאגרַאֿפ סָאד ןוֿפ : םייוו ךיא

 .ןעמירקרַאֿפ ,ןגייבנַײא ןענעק ךיד לָאז סָאװ טנַאה יד ָאטינ

 ָט

 ,רג רעדעי םינּפ ןַײז טניֿפעג סע ּוװ ,טָאטש רעד טולַאס

 .ןרעצ ןוא ןטֿפַאשקנעב ,ןדײרֿפ ענַײז טימ ,ש טנע מ זיא שטנעמ ּוװ

 ,רעק-ערקַאס ףיוא ,טָאטש ןוֿפ ןַײװ ןקידרענייטש םעד קנירט ךיא

 .ןרַאנָאֿפ יד ןיא ןוז הרוש א טימ טלטרַאגעגמורַא

 .רעגַאב ןַײמ ןיא ןַײרַא ןרעטַאלֿפ .רעטסַײנ ןכעווש ָאד

 .ןרַאֿפנַאֿפ ענעגנולקרַאֿפ גנַאל ןטֿפול רעד ןיא ןבעל ַאד

 ,רעװש-ןּפמורשעגנַײא ,ןרָאװעג טלַא םינ זיא טײהַײרֿפ ןוא

 .ןרַאנומָאק ןוֿפ טנַאו רעד ַײב ןזיור עריא יו ,גנוי רָאנ

 עז

 -- לָאמ ַא טימ .םסמער ךלמ רווּול ןיא ןעזענ בָאה ךיא

 םירצמ ןוֿפ רימ טָאה סָאד .ןייוועג ןקידמַאז ַא טרעהרעד

 ,לוק ןַײז טילגעגסיוא טרעױמרַאֿפ טנַאװ א ןיא לגנַיי א

 ? םויה דע םיטש עטַײװ יד גנורעֿפטנערַאֿפ טנָאמ עשז ןיוש טינ

 ?לָאצ ַא ןַא ןתעל-תעמ-קירוצ ןוֿפ לגנַיי סָאד סנַײמ זיא

 ? םיא ַײרֿפַאב ףיול : ןברַאש ןקידלבריוו ןיא רימ סע טקיױּפ רעוו

 לָאז ךיא ,טקוקעגכָאנ רווול רעד טָאה'ס .ןֿפָאלעג ןיב ךיא

 .םייקמ ןַײז גנונָאמ עשילרעטפסיוא יד
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 עז

 טָארט רעדעי ףיוא ןעוו ,הכרב ןייק טינ סָאד זיא יאדווַא

 ןֿפַאשאב ךיוא ךָאד ןעק ךיא רָאנ .סוחָיי-רעדיױש רעד ךָאנ טייג

 .טָאבעג ןעצ יד וצ לגנִיי ןוֿפ טריֿפ סָאװ געװנלַארטש ַא

 --  ןֿפַאלקש עקידרבדימ עדימ ןוֿפ ,טָאבעג ןעצ יד ןוֿפ ןוא

 דוס ריא טױרמרַאֿפ םיא םָאה טַײצ יד סָאװ ,ןייטשנַײא טרעבלַא וצ

 .ןֿפֿאלעג עכעלדנעמוא ףיילש ןַײז ךרוד ןטינשעגכרוד ןוא

 דוסי ןַײמ ןוֿפ ךיוא טעוװ ןסקַאװסױרַא : טסיירט ןַײמ ַאזַא

 ןֿפָאגרַאֿפ -- געטנגרָאמ עקידנֿפַאג יד ןוא ,רעדנּוװ ַא

 עזזז

 ,םַאטש ןטווורּפעג ןַײמ ךיא יורטעג טלעוו רעד טימ טּפשימ ןַײמ

 ,האניׂש יד זיא רעֿפרַאװ ןיא קירוצ גנַארעמוב ַא :סייוו רע

 ,םי ןוא דנאל רעביא טנרעטשעגפיוא זיא רע יו ,עז ךיא

 .ענירג-טלַארוא ןקעה ,תוירבדימ ,יינש ןיא ,טעטשנזיר ןיא

 .םַאלֿפ זיא ןיילא רע לַײוװ ,םַאלֿפ ןייק טינ םיא טָאה ןעגנולשרַאֿפ

 ;ץעניטָאיליג ןוא קַאה ,עיציזיווקניא ךרוד געוו ןַײז טייג רע

 םַאזוצ םיא םימ טינ טלָאמעד לרוג רעד זיא --- ,רע טלַאֿפ ןוא

 ,הנידמ רעקידמאז ןיא ךיז טלגנַאז ןוא ,ךיז טלגנַאר ןוא

 זא

 ,קרעמ ךיא קלָאֿפרעדנַאװ םענוֿפ רעדנַאװ םעד ןיילַא רימ ךרוד
 ,ןֿפילשעג קיעזכרוד טייקרָאלק ַא וצ ךיא וט הליֿפּת ןוא
 קרעוו ןַײז םיא טנֿפע סע ןעוו רעטכיד םַײב יו ,טײקרָאלק ַא

 ,ןֿפיט ןוא ןטנורנּפָא עטקעלּפטנַא-טינ יד זיולב ץגר ַא

 גרעב ןציּפש ענעי יו ,לָאמש רעטלַאק ַא יו טײקרָאלק א

 ,ןֿפירמ וצ ןָא ןיוש טבייה רעפַאװ קיטכַאנ שטָאכ ,טינ ןעלקנוט סָאװ
 -- קרעק יד ףיוא טרעדינ רעטכיל הנחמ ַא .טינ ןעלקנוט יז
 ,ןֿפיש ףיוא ןעורּפָא ןעמוק סעוועמ עקידנלַארטש יו
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4 

 ,םילש ךיא .טנערב ןעמיה ריא ,טָאטש יד רעמ ץלַא ךיז טרעטנענרעד'ס

 .רעַײֿפ סָאד רימ ןוֿפ לָאז ןֿפױלטנַא טינ ,ןגיױא יד ךַאמרַאֿפ

 םיֿפ עקידלגיּפש ףיוא רימ וצ ןרעטעלק ןסַאג יד

 .רעַײש ַא ןיא ןברַאג יו טכַאנ ףיוא ןַײרא ןעמולח ןוא

 זיא רווּול ןוֿפ םיטש יד .געוװנלַארמש רעד רימ ןיא טבעל םע

 .רעַײרֿפ ,רעקיטנװָא רעקעלג ןעגנילק סע .ךיוא ןטלַאהַאב

 .זירַאּפ ןיא ןענוֿפעגּפָא ךימ טָאה סָאװ גָאט םעד סורג א רעבמעצ

 .רעַײט ןוא ביל ןענעז סָאװ יד עלַא ןוא ,טכַאנ רעד סורג א 1046
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 רענערױבעגיַײנ רעד

 ,גנַאזעג ןַײמ ףיוא טייק יד טכַאנ יד טסַײב רענייצנרעטש טימ

 רענערױלרַאֿפ גנאזעגמוא ןיא --- ךיא .ןלַאֿפ ,ןלַאֿפ ןעגניר יד

 ,גנַאז ַא ןוֿפ ןריובעג סָאד יוװ גנַאלק םעַײנ ַא רעהרעד

 !רענעריובעגיַײנ ,ןגרָאמ טונ : ךרוד ןֿפיײלש ענַײמ טרעיוב רע

 .טיוה ַא טָאטשנַא ףוג ןַײמ ףיוא ןגרָאמ רעד ןָא ךיז טוט סע

 ,ןעגנוליֿפ יד ,ןעגנועז יד טימ רעגנִיי ,רעגנַי רעוו ךיא ןוא
 טיוש ַא ןוֿפ המשנ ןַײמ ךיז טלָאװ טלקיוועגסיוא יו

 .ןעגנילירֿפ עטקעלּפטנַא-טינ יד טלַארטשעגסױא קיברַאֿפטנזױט ןוא

 ,טלַאק ןוא טראה ,עווַאל עטצײלֿפענּפָא ןַא יו ,רעיורט רעד

 ,רעמינּפ עמורק סנטכענ םעד טלייהרַאֿפ טייקכעלגעווַאבמוא טימ

 .טלַאטשעג ןַײמ טינ ןעקרעד ,רענעריובעג-ַײנ רעד ,ךיא רָאנ ;וראפ

 !רעמ ןענעקרעד טינ לָאמ ןייק טסלָאז וד :ןליב םישוח עלַא ווא 6
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 זירַאּפ

 לכלוש ַא

 ,עניטעווַָאּפ ןוא טניוו --- לכלוש ַא ןיא טלגָאװרַאֿפ בָאהיכ

 .טנוה זיב ףלָאװ ַא ןוֿפ טינ טסנעקרעד וד ןעוו העש ַא ןיא

 -- הנידמ רענעלָאטש רעד ןיא םערוט א ןוֿפ ץעגרע

 .עניד ,עָארג ךעלטנעוו יד ףיוא טרעיול סָאװ ,טַאמרַאה א

 -- טנורג ןיא טצנַאלֿפעגנַײא םולח ַא יוו לכלוש סָאד רָאנ

 .טרעמישַאב ךימ םנטָאש יד טימ ,טרעמיקעג טינ ךיז רָאה ןייק טָאה

 .טנוזעצ ךיז קיברַאֿפ םענורב ַא ןיא טלָאוװ'ס ייהעלע

 .רענרעל רעקידעקנַאצ ַא טמורבעג טָאה םענורב םעניא

 תוא םעניא טלדנַאװרַאֿפ ךיז בָאה ךיא ןוא .זיולב רענייא

 רענרעד סנטכענ עלַא .ןּפיל ענַײז ףיוא טבעלעגֿפױא

 :רענרעג ןוא רעשימייה טלמרעצעג ןיוש טלַאמעד ךיא בָאה

 .םָאװ רַאֿפ םייוו רע ןוא רֿפס ןיא טמורב רענרעל רעד טָא

 ,טלֿפישעג ךיז -- הֿבשחמ ןַײמ ,טלֿפירמעג טכיל ַא טָאה קידלָאג

 .תוצח ןבױהעגנָא טָאה ןטכירּפָא רענרעל רעד זיב

 ,אתידבמוּפ ,ארוס ןוֿפ :ױזַא ךיא בָאה טרעלקעג ןוא

 ,ָאד אקווד ןבילקרַאֿפ ךיז רעטילּפש רעגולק ַא טָאה

 עסואימ יד טַײצ יד ןוא .טֿפנוקוצ יד ןעזעג טלָאװ רע יו

 .חסיֿפּת ןייק ןיא ןרַאּפשרַאֿפ טינ רעטילּפש-לרוג םעד ןעק

 .ָאי סָאװ ןיינ סָאװ טמיטשַאב טעטש ענעי ןיא רע טָאה סָאד

 .ןרעטש ןיא שטיינק םעַײנ א טימ ,ןרעלק ןיא ךיא ןיב קעװַא ןוא

 .העש עקידכעלַײק ַא טײלגַאב ךימ --- לכלוש סָאד ןוא
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 עזָאניּפש

 ֹא

 --- ,ןעזָאניּפש טימ טכַאנ ַא

 .טנעה יד ףיוא ר רימ ַײב ןעגנַאֿפעג טגיל טלעוו רעד ןוֿפ טסַײג רעד
 - ןזָארג ןוא ןעמולב יוו

 ,טנעקרעד טֿפַאשביל רעקיבייא ןיא תויתוא יד ןעילב םע

 רעמַאק ןַײמ ןדייר טמענ'ס

 .ץרַאװק יו רעטיול טרעוו ןוא טנעוו ענעמייל ןוֿפ ןושל ףיוא
 רעמַאלק רעקיטסַײג ַא

 / .ץרֿאה ןַײמ טימ דניצַא הנֿבל עטַײװ יד טרעדירברַאֿפ

 גנועז רעשיטלעוו ןיא |

 .ךרָאה ןוא טנעָאנ טײקיטלַאטשעגיטנזוט ןַײמ ךיא םענרַאֿפ
 : גנועשעג 8 -- טָא ןוא

 .ךרָאש םעד רעמייב ןוא ןזָארג ןוֿפ רעדילג יד ךרוד ריּפש ךיא

 | ןלירג יד ןוֿפ ןייוועגיס
 .םיומ ,ןַײמ רעַײֿפ ןיא טֿפרַאװ בלימ יד .ןדייל ענַײמ םיוא טרערט
 | : ןליֿפ ךיא םענ דניצַא
 ,טיוברעד ןוא טכַארטרעד סעּפע טָאה סָאװ ,יד ןוֿפ רענייא ןיב

 עזָאירעב עטַײװ 8
 .טּפינקרַאֿפ רעדיוו ךיז ןבָאה רימ ,רעטצנעֿפ םעניא ןָא טּפַאלק

 .ץזָאניּפש ןיוש קעוװַא עגליוו
 .טּפירקסונַאמ ןַײמ ףיוא םעטָא רעמערַאװ ןַײז ךָאנ טכיוה סע 17
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 גַאה

1047 

 ב

 ,ּפיל ַא טגיילעגוצ ;עקמַאילק יד טקירדעג ךיא בָאה גנַאל

 .ןעָאד ךיז קידרעּפוק טלָאװ טנַאה ןַײז ךַײלג

 ּפירקס ריא ןיא .טנֿפעעג ךיז טָאה ריט ענירג יד --- ןוא

 .ןעהעש עני ז ןוֿפ קיזומ יד ךיא רעה

 .קיזומ ַאזַא טרעהעג טינ ךיא בָאה ,לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק

 .רדח ןיא ןַײרַא ךיז ךיא רַאש רעֿפיט
 קיּפס ץד ןַאװ רעלָאמ רעד רענעסקַאװ ַא טכיל ַא טימ

 .רעדיילק עקידספוג ןיא ןאמ 8 ןוא

 ,טוג ןענַאטשרַאֿפ ךיד ךיא בָאה ,רעֿפטנע רָאנ ,טסברַאטש זד ,ןַאמ --

 : םינ ףָאלש ,ןבעל טינ ןעק ךיא ראֿפרעד לַײװ

 טובירטַא רעטגנידַאבמוא ןַא ךיוא םוקמוא רעד זיא

 ?טינ ףוס ,בײהנָא ןייק טָאה סָאװ ,זַײרק םענוֿפ

 רילָאק סטייקיבייא ןוֿפ ןוזטנװָא יד שיט ןֿפױא

 .ןֿפילשרעד טינ טָאה רע סָאװ ,זָאלג ַא טֿפַײלש

 ,ריט רענירג ןוֿפ קיזומ יד רימ טיג רעֿפטנע ןַא ןוא

 .ןֿפיט ענַײמ ןיא קנַאדעג ַא טנֿפע
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 םַאדרעטסמַא
1047 

 ג

 ןטכַאנרַאֿפ עטרעטעלבעג-טלַא יד ןיא

 טנאה ןיא טנַאה םענייא ןיא ייז ךיא עז
 ,ןמכַארג יד ,ןרעסַאװ עליק יד ַײב
 .טדנַארבמער ןוא עזָאניּפש רַאה רעזדנוא

 תובהלתה רעקיברַאֿפ ןיא טדנַארבמער סָאװ
 טלַאמרעד -- טנעקעג טינ ןלָאמרעד טָאה
 סָאװ ַאזַא ברַאֿפ א טימ רעטײלגַאב ןַײז
 ,דלָאג ןקידנעגנילק םלכׂש ןוֿפ טגנירד

 ,הביס יד ןייל א ךיז ןוֿפ טָאג זיא'ס ּוו

 -- קעלּפטנַא ןקיטכַאמ םעזָאניּפש רַאֿפ
 עביל ןיא טקנוטעגנַײא לזדנעּפ ןַײז טימ
 .קעלֿפ ןטצעל ַא טדנַארבמער וצ ךָאנ טיג

 .ןטכַארט קינייא ןעמענ סנטָאש עדייב
 טיוה רעקיעזכרוד טימ וצ ןקעד
 ,ןטכַארג יד ןיא רעױּפַאק ,טָאמש יד יא
 .מיוט ןקידנטרַאװ ,ןגולק םעד יא
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 םַאדרעטסמַא

1847 

 ד

 .טלַא ןוא קידרעקיוה זיא "ךריק עַײנ" יד

 .רעקעלג עריא טייקמומש ןוֿפ ןיוש ןצַאלּפ סע

 רעקעלּפטנַא ןקיטכיל םעד םיא ךוז ךיא ןוא

 טלַאֿפ סע .ףיוה ןֿפױא רענרעד ןשיוועצ

 ןגער ַא םי ןוֿפ רעסַאװצלַאז ןֿפרַאש טימ

 ןייטש ןעַארג םענוֿפ תויתוא יד טשַאװ ןוא

 ,ןגערב יד זיב ןעקנוזרַאֿפ ןוא טנלערַאֿפ

 ןייבעג םוצ טרעטנענעג ךיז טלָאװ רע יו

 סעמעוו ןוא טלעוו רעד טלײטרַאֿפ טסַײג ןַײז טָאה סָאװ

 טעז עמ סָאװ ןגער רעד יו טָאה קנַאדעג

 -- םעז יד ּפָארַא טגנערב רָאנ ,םינ ביײהנָא ןַײז

 .תמא םעד ביומש רעזדנוא ףיוא טכַארבעגּפַארַא

 .טרָא ןייק םיא רַאֿפ טַאהעג טינ טָאה דרע יד

 ,רעזערג ץריא םיא טגרַאקעג טָאה רעדורב ןַײז

 טרָאד ןוא ָאד תוֿברוח יד ףיוא טנקלָאװ ךָאנ

 .רעזעגוטרַאּפ רעד לוש רעד ןוֿפ םרח רעד

 .בַײל ןַײמ טילגעגכרוד ןיוש טָאה ןגער רעד

 .ןשיװַאלק ףיוא רעגניֿפ יו רימ ףיוא טליּפש רע

 ,בַײלק ןוא ךעלעּפָארטךעגנַאלק יד בַײלק ךיא

 .ןשירֿפרעד ןוא ןטכַײלַאב ךימ ןלָאז יז
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 ןרעצולי
1847 

 * סוטַאליּפ

 ,טָאג וצ טרעטעלקעג ,ןקלָאװ וטסיב ןעוועג ,םוטַאליּפ
 .טרעווילגרַאֿפ ןוא טדנילברַאֿפ ךיד קילב ןקיזדלעפ טימ טָאה רע רַאנ
 ,טָארט ןַײד ןעגנַאֿפעג ןוא ָאלב-קידנרָאצ וטסיב דניצַא
 .טרעוו ילג ןַײד ןשָאלרַאֿפ טינ טכַאנ רעקיבייא רעד רעטנוא רָאנ

 -- קראק ןַײד ןיא ןייצ ןוא לגענ יד טימ ןַײא ךיז רעמַאלק ךיא
 ,סיזיורג ױזַא וד יו טינ ביוא ןוא .גנודיילק ןַײד ןָאטנָא ליוו
 .קרַאמש ןוא קידלודעג רעסַאװ ןיא ךליהּפָא ןַײד יו ןַײז ליוו'כ
 .קזוח זיא רעסַאװ ןיא םינּפ ןַײד זַא ,םיטש ַא רימ טנָאמרעד

 דנווװ עכעלשטנעמ ןַײמ ,עניילק ןַײמ ! תישארב רעטרעּפרעקרַאֿפ
 .סעמַאל עקיזדלעֿפ טימ ןקעדרַאֿפ חּכב טינ וטסיב
 דנוקעפ רענעי ןיא וליֿפַא --- ,טנורגּפָא ןיא ךיא גנירּפש ןוא
 ! םוטַאליּפ ,רעטכעלעג קילַאג ןַײד ןעיירפרעד טינ ךימ טעוװו

 ןּפלַא יד ןיא גרַאב ַא : סוטַאליּפ *
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 ןירַאּפ
1047 

 ? טרעמַאה רעוו

 ?טסַײג ןַײמ ןיא קַאוושט ןטרעוװַאשזרַאֿפ טרעמַאה רעוו

 ?ןרעהרעד ןועגש ןטמַארגעג ןַײמ טווּורּפ רעוו

 ,טזַײרּפשעג ָאד טסָאה וד ,רֿבח ןַײמ ,רֿבח ןַײמ

 .ןרעלדַאב ענעפ רעד ןוֿפ טכיל םַײב םנעיילעג

 + .םּתסמ ץעירַאלַאמ ףיוא קנַארק זיא טנווָא רעד

 .רעטנענ גנולַארטשסױא עקיֿפוגנָא ןַײד עז ךיא

 ,םַאלֿפ ַא ןוֿפ גנַאזעג ןַײד טצילב סע ,רֿכח ןַײמ

 .רעטנערברַאֿפ ַא קנַאצ ךיא ,,טֿפַאשַײרֿפ ןיא ןדנובעג

 ףָאש ַא יו ,רָאװ ןַײמ ןזָאלעג ץעגרע בָאה'כ

 .ןטסוק יד ןיא לָאװ עלעטניב ַא רעביא טזַאל

 : ףָארטש עקיליוו ןַײמ זיא אזַא ,רֿבח ןַײמ

 .ןטסוּפ םעד רעמוז ןיא ָאכע ןַײד ןעניֿפעג :

 .קילג ןייק טינרָאג זיא ןשטנעמ א ןעגרה וצ

 ,ןכָאטשרעד רעבָא םיא ךיא טלָאװ ןנעװטנַײד רַאֿפ

 .קירוצ ןעמוק טסלָאז ,רֿבח ןַײמ ,רֿבח ןַײמ

 .ןוחצנ ןַײמ ןעוועג טלָאװ סָאד -- ןזיילסיוא ךיד
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 זירַאּפ

104 

 ןענַארַאמ

 - .עיליטסַאק ןוֿפ סרעטַיײש יד ךיז ןבָאה ןשָאלרַאֿפ טינ
 ,רעדנעל ןוא טעטש רעבירַא ענעלױחרַאֿפ ןרעקַאלֿפ
 ,עילידיא ןא ןרָאװעג טױטרעקַאלֿפ רעד קלָאֿפ םַײב זיא'ס
 ,רעדנעלרַאֿפ עכעלדנַײרֿפ ענַײז רע טרַאנ עקסַאמ רעד טימ
 ,תויוועה עטרעקלעֿפעגנָא ,ןכַארּפש קיצנַײנ ןוֿפ קנימש
 ,ןכש רעביל רעד קנורט 8 ליוו רעמָאט ,סרעקיוה-למעק
 תיב-םולש רעד טנ ַײ ה ךָאנ ןרעיודעג לָאז סע ,ץלַא
 - .ןכַאי עדמערֿפ ןגָארט ןעלסקַא יד ףיוא ןצעג יו ןוא
 -- ןענַארַאֿפ ךָאד ןוא טנערברַאֿפ לָאמ טנזיוט
 .ןענַארַאמ

 ,סעקסַאל ףיוא טלעטשעגסיוא ,ןצנירּפרעלטעב עקידנעלגָאװ
 --- ,ןטַאירטַאּפ עַײרטעג לָאטנטױט ןצרַאוװש םענוֿפ
 ? םעקסַאמ ןוא ןצכעלָאש ץלַא ןוֿפ סיר םעד ןעז ךיא לעוו
 - ?ןטָאש א ךַאנ ןטָאש ַא ּפָארַא ךיז טלקיוו סע יו
 ,עמקעס רעדעי ןיא טברַאקרַאֿפ עקירעיטנזױט ןשטיינק
 ,גנילירֿפ ןעָארג רעזדנוא ףיוא ענעסקַאװעגנָא סנקלָאװ

 ,עטקעלּפטנַא-טינ סעיזיוו ,תולרוג עטלרוגטנַאדטינ ;
 ? גנוליהרַאֿפ רעשינַארַאמ ןָא ,טעקַאנ ךַײא ןעז ךיא לעוװו
 -- ןענַאּפש טינ טלָאז ריא ּוװ ,רעדירב-לגָאװ
 .ןענַארַאמ
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 ןירַאּפ

1047 

 לָאמקנעד

 ֹא

 .המח-יוקיל ַא טרָאװ ןַײמ זיא ,ןעגנַאגרַאֿפ טסיב וד טניז

 ?ץמַאמ עטוג ןַײמ ,טיוט ןיא טבעלעגנַײא ןיוש ךיז וטסָאה

 .רֿבק ןַײד זיא ליוקדרע יד רָאג ,רֿבק ןַײד זו טינ סייוו'כ

 .רֿבא רעדעי ןַײד ןוֿפ םעילַאװכ יד -- םיֿפ ענַײמ רעטנוא

 ,לגעטש א ריד וצ ךרודַא ןרעקַא ןצילברעמוז

 .לגר הלוע ןגער 8 זיא רעכעלנגיוא יד וצ

 : עמַאס ןטנורג-המשנ יד ןוֿפ טגָאלק ֿבוי א ןַא רָאנ

 ?ץמַאמ ץטוג ןַײמ ,טיוט ןיא טבעלעגנַײא ןיוש ךיז וטסָאה

 ב

 ,לּפָאנ ןקידלרינש ןַײמ טלײטעגּפָא טינ טָאה רענייק-

 .לּפָאט ,קיטלַאטשעגיײװצ ךיא בעל -- ןבעל ַא טנערבעגּפָא

 -- ןטכַאנרַאֿפ ןיא ןברַאש םעד םיוא טקידייל טייקלימש א ןעוו

 .ןטכַארט ןַײד ןוֿפ ןוגינ רעד --- ךלימ ןַײד רימ ןיא טמוק ,טלזיר

 ,ןעמַאנ ןַײד טימ סעגר-םוקמוא ןיא טבלאזעג ,דניק ןַײמ ןוא

 -.ןעמַארטש ענַײד תוליֿפּת יד רימ ןיא ןעוו ןקָארשרעד טכיילב

 ,עקיד ,עצרַאװש ןדרע רעטנוא טלגיזרַאֿפ ךיוא רעכָא

 .הקיני יד ןעיצ ןטָאש ןַײד ןוֿפ ןטָאש ןַײמ םעוו
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 זעשַאל-רעּפ ןֿפױא למרימ ןוֿפ ױרֿפ יד

 ױרֿפ יד

 זעשַאל-רעּפ ןֿפױא למרימ ןוֿפ

 .ןעגנַאֿפעג ךימ טָאה

 : ױזַא ןעוועג זיא סע

 ןעגנאגעג ןיב ךיא

 ,זעשאל-רעּפ ףיוא
 ,זעב לטניב ןשירֿפ טימ

 ןעגנאלרעד וצ םיא

 ןייבעג םנעּפָאש

 .ןעגנאלק ןיא ןטלדנַאורַאֿפ

 ,ןילא סָאד ןיוש
 ןייטש ןֿפױא סָאװ

 - רעד ווװ ןבירשעגנָא זיא

 -- ןריובעג זיא רעטסַײמ

 .רעדורעצ ַא ךימ ןָאטעג טָאה

 ,רעדורב 8 טעמּכ רע זיא טֶרָא קילדעוו

 --- ?טַײצ קילדעוו ןוא

 טרעדנוהרָאי ַא זיא סָאװ רָאנ

 ? ןטונימ ערעזדנוא טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא

 ! אנקמ טייקימציא לציּפ ןַײמ ןיב ךיא ביוא ,רוסָא
 ןייטש םוצ טגיילעגוצ רעוא ןַײמ בָאה ךיא

 .ענַאיּפ א טרָאד טנגער סע :טרעהרעד ןוא

 רעיוא רעקידנֿפַאג ןַײמ טָאה טלָאמעד רָאנ

 - ,ןעלּפַאצ םערַאװ ַא טריּפשרעד

 .ןגעװַאב ַא

 ----ּפָאק םעד בייה ַא

 .ןגעקטנַא רימ ךיז טגייב הֿבצמ-ױרֿפ ַא
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 ,ךאוו ןוא טבעלעגֿפױא הֿבצמ-ױרֿפ יד
 - .ענירג-טלמישעגנָא ןּפיל טנֿפעעצ
 ענירּפושמ ןַײמ ןיא טנַאה ריא ןַײרַא טקעטש יז

 : ךַארּפש ריא ףיוא םינּפ ןיא 'וימ טרענייטש ןוא

 טיה ךיא סָאװ םעד ןוֿפ ץרַאה סָאד"

 .דנַאלמייה ןַײז ןיא קעוװַא גנַאל זיא

 טילב רענַײז ביוטש רעד זיולב ןוא

 ,דנַאלמיײל ןטיוט ,ןטיור ןיא

 ,עיסעמ ,טסליוו וד זַא וד רָאנ

 -- ,ןעגנערברַאֿפ ןעּפָאש רַאה ןַײמ יו
 ,עי וו ,ןיינ ווו וטסייוו יצ

 "?ןעננערב סנַײד ץרַאה סָאד לָאז עמ

 זעב לגַײוװצ ןַײמ ןיא טָאה ןוז יד

 .ןשָאלרַאֿפ ,ךיז ןּפמורשרַאֿפ

 זעשַאל-רעּפ ןֿפױא ךיא ןיב ןבילבעג

 | : ןושל ןָא .טמיילעג

 עטנָאק ןַײמ ףיוא ןעלמאז וצ ןעוועג יַאדּכ

 ,רָאי קיסַײרד

 ,עטנָאנ עלַא ןרילרַאֿפ

 ,רָאה ַא ףיוא ןעגנעה ןבַײלב

 ןוויואכלַאק םענוֿפ ןײנסױרַא

 ,ןרערט עטנערברַאֿפ-טינ טימ

 ,ןרעהרעד זעשַאל-רעּפ ףיוא ,טציא לָאז ךיא זַא

 .םייּפ א טרעוו זיא ץרַאה קיטכַאמלַא ןַײמ זַא
 ןכַאמ האווצ א רימ לע ךיא ביוא ןוא

 -- םיהַא סע ןעגנערב רעטעּפש לָאז עמ זורַאפ

 .ןכַאל -- קלָאֿפטלעװ עקירעיורט סָאד רָאג טעוו 1947
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 ןעמענ טימ שַאלֿפ ַא

 ׁשַא ןרָאװעג זיא לכיה ןַײמ טניז ןוֿפ
 ,ןעמענ טינ שא םעד ןעק ךיא טיורב טָאטשנַא ןוא
 שַאלֿפ א טעמש עדמערֿפ יד ןיא ךימ טײלגַאב
 .ןעמענ קיצנַאװצ עמָאל-ןוא-םורק שידניק טימ

 טנעוו עבלַאה רעטנוא טרעטשינרעד יז בָאה'כ

 .ענילַאמ א ןיא ,ַײרד לסעג רענסיד ףיוא

 ,טנערברַאֿפ ,טליוקעגכרוד ךעלטעלעקס -- ַײברעד
 .ענירג ךעלריּפַאּפ ףיוא ןעמענ יד שַאלּפ ןיא

 .ַאד ךָאנ יז טרעױל רעטלַא-ָאטעג ןוֿפ
 רעגניֿפ יד םוא ןעקנַאצ ןעגנילרעטעמש יו
 אנד ןֿפױא לרעּפ יו ךַײלגנ ןבָאה סָאװ
 .רעגניווצַאב ןוֿפ ןטלַאהַאבסױא ןעמענ יד

 ,לָאמ קיצנייא ןא ןעזעג טֿפירש יד בָאה ךיא
 .קיצנַאװצ יד טגיילעגקירק רֿבק-ןשַאלֿפ ןיא
 לָאטשירק ןקינוז ןוֿפ שַאלֿפ רעבלעז ןיא

 ,קיצנַאלג יא ,קרַאטש יא טזיורבעג ןַײוו-למרּכ טָאה :ו

 ,רע ד ןיא יַאמלַא : ךיז ַײב טגערֿפעג בָאה ךיא
 ?ןעמענ קיצנַאװצ יד שַאלֿפ רעטייווצ ןיא טינ ןוא
 ,רעהעג ןַײמ וצ ןיחַא זיא ןעקנוזעג
 .ןעמענרַאֿפ וצ רעֿפטנע רעייז רעיול ןיא

 .טאנארג א רימ שַאלֿפ יד זיא טלָאמעד ןוֿפ
 ,ןּפָארּפ רעד זיא ןביולג ןַײמ טימ טעמתחעג
 ,דנו-ענ םעד טכַײלַאב שא-דומע ריא
 .ןּפָאקוצ יז ךיא גייל ןשיק ַא רַאֿפ ןוא

603 



 ,טזַײּפשעג ךימ חוּכ ריא טָאה עװקסָאמ ןיא

 .רעסַאװ ןגָאלשעגסױא --- עשרַאװ רבדימ ןיא

 טסַײג ןַײמ טּפרַאשעגנָא יז טָאה דנַאלשטַײד ןיא

 . .רעתעגושמ ןענָאילימ יד ןגעקטנַא

 ,םי ןוא דנַאל רעביא רעטַײװ יז גָארמ ךיא

 .ןעמוהת רעביא יז טֿפרַאװרַאֿפ קירבלננעה ַא

 ,םַאלֿפ טאנוש םעד רַאֿפ ארומ טינ טָאה יז

 .ןעמָאטַא עשידִיי טימ לוֿפרַאֿפ ,שַאלֿפ יד

 .ײמרַא םוש ןייק רַאֿפ ארומ טינ טָאה יז

 .לטרַאיל ןטסדנימ רעדעי ףיוא טיירג זיא שַאלֿפ ןַײמ

 ידּכ ,םייהַא יז ךיא לעװ ןעגנערב ןוא זירַאמ

 .למרּכ ןוֿפ ןַײוװ ןשירֿפ טימ ןסיגנָא םוצ 147
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 עטערק ַײב ןרעסַאװ יד ףיוא םערוטש

 טלַָאװ סע יוװ ,עטערק ַײב ןרעסַאװ יד ףיוא םערוטש
 ."אירטַאּפ" עניילק ןַײמ טֿפמעקעג דניצַא םי ןצנַאג ןטימ
 ! טלַאמעצ טרעוו ןזדלעֿפ ןָא !דנַאלרעטַאֿפ סָאד ךיז טלקַאװ'ס
  .אירטמיגב תֹודוס .ענַײז ןעניפעגסיוא ךיא פיו

 - ,טסיב וד סָאװ לגניי :םערוטש רעד טכַאל
 ,עטעזעגמוא ןענעז רענייצ ענַײמ
 -- טסיזמוא גנונעֿפָאה ןדנוצעג טסָאה
 .!עטערק ַײב ןרעפַאװ יד ףיוא םערוטש

 .ןאקלוו א עװַאל טימ ףױרַא טסיש ןעמוחּת יד ןוֿפ
 .ןשיֿפילֿפ טימ ןשיֿפַײה ןוֿפ שינעגנירּפש ַא רימ רעביא
 -- ,ןַאטיּפאק רעצרַאװש רעד טֿפױל ןסַײװ ןיא ןָאטעגנָא
 .ןשיֿפיש ןַײז טימ לרוג ןַײז טימ רעטייווצ א טעווערעק'ס

 דניא ןַא טָאה ןדנושעגּפָארַא ןוא
 :ןעמאזוצ טיוה רעד טימ רעדיילק ענַײמ
 דניק ןַײד טעוװ ןגרָאמ ! יודיוו רַאֿפ טַײצ --
 .ןעמי יד ןוֿפ לרעּפ טימ ךיז ןליּפש

 םי ןבלעז ןֿפױא : גיניק-םערוטש םעד ךיא רעֿפטנע
 ,רעשינַאּפש רעד םייח ןַײז ןוֿפ ןזָאלעג ךיז יולה טָאה
 ,םַאלֿפ ריא ןַײא-םעטָא ךיא סָאװ ,טֿפַאשקנעבדויצ ןַײז ןוא
 ! רעשינַאקלּוװ וד רעשרעה ,ןשרעהַאב ךַײרגיניק ןַײד טעוו

 ,גערב ןוֿפ זדלעֿפ םענַא ןעלציּפ ךימ טסנעק
 .ןדנולש עטמיושעצ ןיא ןעגנילש רעדַא

 ,געוו ןבלַאה ַא בָאה'כ ןגיוצרעד םיוק

 ,ןדנובראֿפ יו ַײס ןיב ןטייווצ ןטימ
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 "א ירטַאּפ" ףֹי ֵּש

 רבעמעטּפעס

2047 

 -- טנַאה סמהרֿבַא ןיא רעטמיילעג א ףלח רעד יו

 ,עקיגיױב יד "ַאירטַאּפ" ןַײמ ןוא .םערומש רעד רימ רעביא

 ,דנַאלריג םענעדליג ַא ןיא ,ןקַאנ םעד טכַײלגעגסױא

 .עקיגוב-ןגער ןעלגעז טימ קעווַא זדלעֿפ םענוֿפ טעדיוה

 ליטשיקינוז ןעמענ סעילַאװכ יד ןוא

 .ןעיוב רעדיוו ןעלּפמעט עטקאהעצ יד

 -- לילג רעד רימ טבעווש ןגעקטנַא זיב

 .ןעיוט ענַײז ןיא ןָאילימ םקעז ןענוז
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 טלַאהניא

 ריביס

 9 רעטוכ ןיא

 10 גָאט רַאֿפ

 11 שינעטנעקרעד
 12 ןעגנילק ןטקנעברַאֿפ ןיא ןטילש ַא יו
 12 ץלעּפ רעקידרעַײֿפ
 13 דלַאװ רעריביס ַא ןיא
 14 ןטַאט םוצ
 15 שיטריא
 15 שטנעמיינש
 16 גנילירֿפ רעריביס

 17 ןזיגריק
 18 ירוגנַאשט לרֿבח ןַײמ
 19 רעטַײש םַײב
 20 ןרעטשדןוֿפצ

 ןעניגַאב רעדנָאלב)
 23 תומַא דלד יד ןוֿפ רעטַײװ

 24 ןרוטקָאנ

 25 גנוֿפַאשַאב

 27 ךָאד ךיא ןיב טָא

 28 ןעניגַאב רעדנָאלב

 30 רעדלעֿפ עשימייה

 31 טניוו םענוֿפ עברָאט ןיא

 32 לגױֿפירעַײֿפ ַא

 34 טנַאה יד ןוא לגױֿפ רעד

 35 ןברַאֿפרעַײֿפ ןיא דרע יד טגיל רעדיוו

 36 ןבעל קינוז

 237 ןרעַײֿפ יד םורַא

 39 עעדיא

 40 רעקַא ןוא דרע

 41 ץרַאמ
 42 ךילצנַאט

 43 ץנעט עקיטסברַאה

 48 טסברַאה רעשרענַײגיצ
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 49 ייה עדריקס ַא

 50 לגיײֿפ עקיטסברַאה

 51 גָאט"ןריובעג ןַײמ ֹוצ

 53 טֿפַאשרעדורב

 55 טֿבש רעטקנעבעגסיוא ןַײמ

 58 עמרוט ןיא

 59 טנַאה ענעַײלב ַא

 60 ָאטעג ןוֿפ ןרעיוט יד

 64 ...ךיא טינ

 65 ןוז ןוא עמַאמ

 66 ווירב ַא

 68 דיװרָאנ ןַאירּפיצ

 15 רעטצנעֿפ םַײב

 716 רעטסעווש ןַײמ

 77 ךיא ןוא עטַאט ןַײמ

 82 יירשעג

 85 טכַאנ ַײב רעטכיד ַא

 87 גרעב יד ןיא

 89 עדנעגעל יד ןבעוװ רימָאל

 סקידלַאוו

 סקידלַאוו
 93 לגָאװעג סגיוא ןַײמ רַאֿפ קידרעװ זיא ץלַא

 94 טכענ עקינוז ךרוד

 95 ןעלמיה עשידרע

 97 ךַײט ַא ןוֿפ ןדנַאר יד

 98 סקידלַאװ

 99 טסענ ענערױלרַאֿפ

 100 רעמייב ייווצ

 101 טֿפַאשדנַאל

 102 ןעמולב ןוא ןברַאֿפ ןוֿפ סנגער

 104 לָאמניײיא ןַא םענייא ןיא

 105 טלַאהניא רעשירטקעלע

 106 רעַײֿפ

 107 ףךרע רעד וצ טֿפַאשביל



 108 שידרע

 110 גנַאז א ןוֿפ טנורגּפָא ןיא

 111 שטָארַאנ םַײב

 112 ןגרָאמירֿפ-רעמוז ַא ןיא

 116 עניבַאר יד

 117 ןברַאג ןרעוו ןרעטש

 118 ןשרַאק לגַײװצ ַא

 120 לּפע ןַא

 121 םערָא ןוא ןיילק סָאװ ,טוג

 122 ץילב ַא ןוֿפ ןורּכז

 125 ןעמָארטש עשיגרַאב

 127 סויריס

 128 גרַאב ַא ףיוא

 121 לכיה רענירג

 דלַאװ רעטלַא רעד זיא'ס ןוא -- טָארט ַא

 137 רעגנִיי ןיוש

 םעטָא רעטלמרימרַאֿפ

 138 ןצָארּפש טָאה ןעמונעג טֿפַאשדניק ןַײמ ןעוו

 129 טעָאּכ ַא -- דניק ַא

 140 ןוז רעד רעטניה

 141 רענייטשלדייא

 .142 תונּתמ ריֿפ

 144 רעווילג

 145 ןדנובעג

 146 ןודלעֿפ וצ ןעמיה

 148 טָאטש ענלמרימ יד

 152 טינַארג ןצרַאװש ןוֿפ לזדניא

 בייהנַא וצ בייהנָא ןוֿפ

 152 בײהנָא וצ בײהנָא ןוֿפ זיא געוו ןַײד

 154 ןטשרע קיביײא ןוֿפ דיל סָאד

 155 טגניז םדָא

 158 שטנעמ

 160 זיר ַא ןגעוװ ןוֿפ

 161 דילטַײצ

 162 ּפָאק ַא

 םינּפ עטקיבײארַאֿפ סָאד

 164 דָאנג ןוֿפ טֿפַאשדנַאל
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 םייה עטייווצ יד

 165 ליומ ןקיליױק ַא ןיא טיימורט רעטיור ַא

 166 ןֿפײלש יד ןּפַאלק סע

 168 ןַײזטסּוװַאברעטנוא

 169 סעִיו עטעמתחדרַאֿפ

 . 170 ןבעל ןוא דיל ןוֿפ קנוֿפ רעד

 = ר 173 םייה עטייווצ יד

 175 סנַײמ זיא טכיל סָאד

 116 רעקילָאמנײא

 177 ןַײװ

  ןופ קנעשירעטכיד ַא ןיא
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 ןזַאטטקע
 183 רעגעלעג םענעיורטש ,ןטלַאק ןוֿפ 1

 -גנילירֿפ ןטסנַײֿפ ןיײמ ּפָא ריד ביג ךיא
 / 182 זדנָארֿפ

 184 תמא ןַא ףיוא טכַאנ זיא סע ,ליטש ַײז 3
 184 ןַײז סָאד ןעק יװ 4
 185 ןביולג ןַײמ זיא'ס :טכיל ןייק טינ טכַײל סע 5
 186 הקיּתשב טקיטש עטבעלעגּפָא טָאד 6
7 
8 
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 ןיג

 186 ןעגנַאֿפעג ,ןעגנַאֿפעג

 ןעמערב ענעסקַאװרַאֿפ םענייא ןיא ענַײמ

 187 געװ ַא טכוז סָאװ ,געוו רעד ןײילַא ַײז

 188 ףרענעט עלַא סיוא ןָאט ןייא סױרַא בעוו
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 189 רעטעלַאּפ ןַײז רעלָאמ רעד טמענ

 190 רעטסנַײמ ,לרוג ןַײד ןיילַא טסיב וד

 190 טנָאמרעד ךיז ןבָאה תוחיר-ןּפסָאנק יד

 ?טולב ןַײמ טדניצ רעוו

 191 טולב ןַײמ טדניצ םעטָא ןַײד

 191 !ןגעוו קיטיײיװ ןַײד טעוו רעװ ,רעטקינַײּפעג
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 193 דניא עקידרעַײֿפ ַא יו ךיז טגָאיעג

 194 רעטלע ןענעז רימ ,טלַא זיא טלעוו יד
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18 

19 
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 194 רעבליז ןגעק רעבליז--ןרעטש ןוא גיוא 3
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 195 ןדָאל

 196 ןרעוו םוצ גנַאג ןיא זיײוװכעלסיב לעוו'כ 7

 196 ןרעדינ ,ןרעדינ זומ ךיא ,ָאי

 סקידלַאוו וצ ; ליּפצ

 ןוש ל ןשידיייטלַא ןיא רע -יל ריֿפ

 2:1 טעבעג

 202 דילקגירט

 202 ד';יהלּכ ןתח
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 205 ?ןעמוק טעװ רעוו
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 319 ןגיוב-ןגער ַא ןוֿפ ןקע ייווצ יו

 2321 גנוטסעֿפ יד

 323 לרעּפ עטנערברַאֿפ

 324 רעטכיד רעד

 326 רָאי קיסַײרד וצ

 330 טיורב ןוֿפ עלעשטנעמ סָאד

 332 דילטסיירט

 334 דלַאװ ןיא ןײגקעװַא םַײב דילטײלגַאב

 335 ַײרעקורד סמָאר ןוֿפ ןטַאלּפ ענעַײלב יד

 336 ױרֿפ רעד

 339 ןעגנַאז

 341 'וירב ַא

 342 םיוב ַא ףיוא ץירקסיוא

 343 ןּפמוז ךרוד שרַאמ

 345 ןגעוו רעביא

 2346 ףלעווצ סַאגיןושַארטס

 349 עדלָאג

 ןבַײלב טעװ קלָאֿפ ןַײמ ביוא ןוא

 251 רעֿפיצ ַא זיולב

 352 סקירעיורט ןייק טינ גניז

 353 װַאלצוב וצ געוו ןֿפױא

 354 טרובעג

 355 שינעגעזעג

 360 דלַאװ ןוֿפ לדיימ סָאד

 362 ןדִיי ענערױרֿפרַאֿפ

 365 ןּפיל עֿפרַאש יד ב

 366 זדנוא טכוז עמ

 360 ׁשַא ךעלטעלב ד

 308 ןיורק עָארג יד ה

 269 רעדמערֿפ רעד ו

 3100 איֿבנ רעד

 314 ןזַײא ןוֿפ לגנִיי סָאד

 316 גרעבנעטיוו קיציא

 382 קירב יד

 284 עמַאמ עגנוי יד
 2386 קיצנַאװצ סַאג-שטָאבוס

 389 םעדעֿפ עָארג

 2390 הלואג ןוֿפ גָאט ןיא

 295 דניקירֿבכק סָאד

 404 ירדנילּכ

 427 ןֿפַאטיּפע

 טָאטשמייהעג

 443 דילרָאֿפ

 444 טנעצ עבלַאז קלָאֿפ ַא

 447 ןלַאנַאק יד

 451 ירגניוו רעד ףיוא זיוה סָאד

 454 לּפע רעטצעל רעד

 457 הנֿבלישודיק

 462 הרוֿבק יד

 463 ?לרובד טמוק ןענַאװ ןוֿפ

 465 ןַײמ ןוֿפ עינָאֿפמיס יד

 468 לובמ ןכָאנ

 470 ילַאקנַאיצ

 473 ףיוהלוש ןֿפױא שורּפ רעד

 417 קירעשייה רעקלילג יו

 419 דרָאמ רעד

 482 רעוװולוּפ רעטלגילֿפַאב

 484 יינש רעקידמערַאברעד לכיימש םענעטלָאשרַאֿפ ןוֿפ רעדיל

 3604 םיטש ַא א
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 486 היוול ןוֿפ קירוצ



 487 רעדימש רעד לּפָאק

 488 טָאג ַא ןטיברַאֿפ

 491 ?עּפָארייא עַײנ יד"

 493 דלַאװ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 495 ֿבוטילזמ

 498 ןעמָאנ רעשינײטַאל רעד

 500 לַאנַאק ןיא טכַאלש יד

 503 ןַײנ סַאגירעזעלג ףיוא

 505 טלַאטשעגיעטָאלב יד

 507 השמ רעטרענרעהעג

 508 רענַײגיצ רעד ָארטעּפ

 510 הנתשנ הֵמ

 513 ןסקיב עטרעװַאשזרַאֿפ

 514 שינעדנעלברַאֿפ

 517 רענַײגיצ ןרָאבַאט

 518 עשרַאװ ןוֿפ ץנַאלגּפָא

 סעשטיוועקצימ ןעגנילק סע ּוװ טָאטש ןיא

 520 רעטרעוו

 522 142114ג 2

 525 ןשַאלֿפ ןביז

 526 ףיוא טכַאװו שורּפ רעד

 527 בלַאװש ַא יו סיורג עלעֿפיש ַא

 529 ןעקנַאט עטשרע

 520 גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ

 רעטסעווש ןַײמ ןסירעג זָאל ...ברַאטש ךיא"

 533 "הֿפיח ןיא

 537 דךילכָאנ

 סַאג עשידִיי

 541 םיתמה תיחּת

 543 ןגער ַא ןעגנַאגעג זיא לָאמ ַא

 546 רענרעד עצרַאװש

 548 ףלָאװ רעזייל וצ

 549 רףענידיױצעג םוצ

 550 ּפָאק ןיא לרעדָא םעניד םוצ
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 עטקעלּפטנַא-טינ סָאד טכוזעג בָאה ךיא

 551 ןגַײװש

 553 ןביולג רעזדנוא

 554 רעטכַײל רעד

 555 ןבעל רעסעב

 556 ףוג רעד זיא קידלוש

 םודס ןיא

 557 רעיוט רעגרובנעדנַארב

 558 קרַאמ ןֿפױא

 560 לַאנובירט רעגרעבנרינ ןרַאֿפ

 561 סרעגענ ירד

 562 ץַאלַאּפ טרעכַײרטש ןיא

 564 עדייז רענילרעב

 566 דנַאלשטַײד ןיא ןדִיי יד וצ

 560 ןליוּפ ֹוצ

 578 גנירעה ַא ןגעוו ךיל

 579 לברעש סָאד

 580 ךיא ןיב אנקמ

 581 סקיב ענעסעגרַאֿפ ןַײמ

 582 עשרַאװ ןיא ןבירשעג תורוש

 583 עכיֿפלעװ יד

 585 סַאג עשידִיי

 587 !ירַאּפ

 591 רענעריובעגיַײנ רעד

 592 לכל'וש ַא

 593 עזָאניּפש

 597 סוטַאליּפ

 598 1 טרעמַאה רעוו

 599 ןענַארַאמ

 600 לָאמקנעד

 ןעשַאלירעּפ ןֿפױא למרימ ןוֿפ ױרֿפ יד

 603 ןעמענ טימ שַאלֿפ ַא

 605 עטערק ַײב ןרעסַאװ יד ףיוא םערוטש
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